
  

 U S N E S E N Í  
 Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 

 
 
 

USNESENÍ Č. 227/10 

OC FORUM – výmaz věcného předkupního práva 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního práva reg. č. 
6/08/0030 ve prospěch Statutárního města Liberec k pozemkům parc. č. 1497/1, 
parc.č. 4026/5, parc.č. 1528/27 a parc.č. 4026/6 vše v k.ú. Liberec, obci Liberec, 
2. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního práva reg. č. 
6/08/0029 ve prospěch společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ : 
27643191, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 k pozemkům 1497/1, p.p.č. 
4026/5, p.p.č. 1528/27 a p.p.č. 4026/6, vše v k.ú. Liberec, obci Liberec, 
3. předložený návrh formy a textu Smlouvy o zrušení věcného předkupního práva reg. 
č. 7/10/0089 a Smlouvy o zrušení věcného předkupního práva reg. č. 7/10/0090. 

 

USNESENÍ Č. 228/10 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, 
mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou 
školou J. A. Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 
s c h v a l u j e 
uzavření dodatků č. 3 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi 
Statutárním městem Liberec a těmito subjekty: 
1. II. mateřská škola Preciosa, o. p. s. 
Puškinova 80 
463 12 Liberec 24 
částka ve výši 286.000,- Kč 
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01 Liberec 11 
částka ve výši 292.500,-Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
a) zajistit seznámení žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu podpory provozu 
mateřských škol na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není Statutární město 
Liberec, s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
b) zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol 



T: prosinec 2010 
c) zařadit částku ve výši 578.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2011. 

T: prosinec 2010 

USNESENÍ Č. 229/10 

Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 18 mil. Kč na akci "Přestavba 
objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 18 mil. Kč z Ministerstva financí ČR v rámci Programu 298210 Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci "Přestavba 
objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“ 

 

USNESENÍ Č. 230/10 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací na dodávku vybavení interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, 
Liberec, příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na dodávku 
vybavení interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, Liberec, příspěvkové organizace ve výši 
4,000.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci uvedené akce. 

Termín: prosinec 2010 

USNESENÍ Č. 231/10 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů 
hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML 

Zastupitelstvo města po projednání 
s c h v a l u j e 
1) uzavření smlouvy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení efektivity řízení 
lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání 
zaměstnanců SML s číslem 70/57 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
 
2) přijetí dotace na projekt Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a 
integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML s číslem 70/57 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% 
z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 1,100.291,- Kč 

a  u k l á d á  
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Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětné smlouvy. 

USNESENÍ Č. 232/10 

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 
podprogramu č.117517 “Podpory při zajišťování dočasného náhradního 
ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné 
pohromy“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu č. 
117517 „Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb 
v důsledku povodně či jiné živelní pohromy“ v celkové výši 270.000,-Kč 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, 
zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace 

T: 04/11 

USNESENÍ Č. 233/10 

Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o místních poplatcích 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec: 
1/ o místním poplatku ze psů 
2/ o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
3/ o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
4/ o místním poplatku z ubytovací kapacity 
5/ o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí 
6/ o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

USNESENÍ Č. 234/10 

Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu Dopravního podniku měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle ust. §14 stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ 
47311975, delegaci Lukáše Martina, náměstka primátora SML, na řádnou valnou hromadu 
společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., která se bude konat dne 
12.1.2011 ve 14 hodin v sídle společnosti v Liberci, Mrštníkova 3. 
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USNESENÍ Č. 235/10 

Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna 
Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle ustanovení §84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Mgr. Jana 
Korytáře, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., se 
sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01, Liberec 4, která se bude konat dne 6. ledna 2011 
v 11.hodin v sídle společnosti. 

USNESENÍ Č. 236/10 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010. 

USNESENÍ Č. 237/10 

Zřízení finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

o d v o l á v á  

všechny stávající členy finančního výboru Zastupitelstva města Liberec  

v o l í  

nového předsedu a členy výboru takto: 
Mgr. Petr Černý – předseda výboru, prof. doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Ing. Josef Pilnáček, 
Ing. Alena Dvořáčková, p. Martin Sepp, Ing. František Hruša, p. Lukáš Plechatý, Ing. Eva 
Kočárková, Ing. Josef Ježek, Ing. Mgr. Jan Kubeš, Ing. Oldřich Bubník  

a  u k l á d á  

tajemníkovi MML zajistit podmínky pro fungování jednotlivých výborů včetně jmenování nového 
tajemníka. 

Termín: ihned 

 

 Jméno Politická příslušnost Poznámka 

1. Mgr. Petr Černý VV předseda 

2. Prof.Ing.Josef 
Šedlbauer, Ph.D. 

Změna pro Liberec  

3. Ing. Josef Pilnáček Změna pro Liberec  

4. Ing.Alena 
Dvořáčková 

Změna pro Liberec  

5. Martin Sepp ČSSD  

6. Ing. František Hruša ČSSD  
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7. Lukáš Plechatý ČSSD  

8. Ing. Eva Kočárková LO  

9. Ing. Josef Ježek LO  

10. Ing. Mgr. Jan Kubeš USZ  

11. Ing. Oldřich Bubník KSČM  

12. člen bude navržen 

 dodatečně 

ODS  

13. člen bude navržen 

 dodatečně 

ODS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář, v. r. Martina Rosenbergová, v. r. 
primátor města náměstkyně primátora 



 


