
 

U S N E S E N Í  
 Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 17. 2. 2011 

 

USNESENÍ Č. 30/2011 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek  p.č. 851/2, k. ú. Liberec 
kupující :  
MADE IN CZECH, s. r. o. , IČ: 25494538 
se sídlem Praha 4, Krč, Pod Višňovkou 31/1661, PSČ 140 00 
za kupní cenu  960.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemku p.č. 6015/3, k. ú. Liberec 
kupující: 
Povodí Labe, státní podnik              
Se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
za kupní cenu dle ZP  13.950,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 347/3, k.ú. Janův Důl  u Liberce 
kupujícím: 
Antonín Nygrín,  
za kupní cenu  8.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemky p.č.396/2 a  399/2, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků jednotek Zahradní 434 a 433,  IČ: 254 36 716 
sídlem: Liberec 11, Zahradní 433, PSČ 460 01 
za kupní cenu 213.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemky p.č.680/1 a 680/7, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků U Mlékárny 456,  IČ: 254 31 757 
sídlem: Liberec 11, U Mlékárny 456/6, PSČ 460 01 
za kupní cenu  526.000,- Kč,  



splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemky p.č.682/2 a 682/8, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků U Mlékárny 458/2,  IČ: 254 29 779 
sídlem: Liberec XI, U Mlékárny 458/2, PSČ 460 01 
za kupní cenu 413.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemky p.č.682/6 a 682/14, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků U Mlékárny 459/4,  IČ: 254 34 047 
sídlem: Liberec XI, U Mlékárny 459/4 
za kupní cenu 284.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemku p.č. 303/2, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manž. Ing. Arch. Ladislav a Jana Davidovi,               
za kupní cenu 14.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
II. Prodej podílu na pozemku souvisejícím 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o 
velikosti 291/1000 na pozemku p.č. 5179 v  k.ú. Liberec související s budovou čp. 412, ul. 
Sládkova, Liberec 2  kupujícímu: 
Stanislav Černý 
za kupní cenu 23.300,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
III. Nabytí nemovitostí 
1. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků p.č. 558/11 a 560/26 v k.ú. Doubí u Liberce od 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 
1329/ULB/2010“ dle přiloženého návrhu. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků p.č. 69/28, 558/9, 558/10, 558/12, 558/14, 
560/28 a 560/31 v k.ú. Doubí u Liberce od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ: 69797111 a uzavření „Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitostí č. ULB/4977/2010/Liberec - Doubí“ dle přiloženého návrhu. 

 
IV. MO Lbc Vratislavice n/N – l. Zrušení usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 179/10 bod IX.1.9. ze dne 16.9.2010. 
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USNESENÍ Č. 31/2011 

Privatizace pozemků p.č. 217/1, p.č. 217/45, k.ú. Františkov u Liberce 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici občanů ve věci privatizace pozemků pč. 217/1, p.č. 217/45, k.ú. Františkov u Liberce.  

 

 

Převod pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův důl u Liberce 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

USNESENÍ Č. 32/2011 

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4771/ULB/2010 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Statutárním městem Liberec č. 4771/ULB/2010“ dle 
přiloženého návrhu, kterou se převádí pozemek p.č. 30 v k.ú. Františkov u Liberce. 

USNESENÍ Č. 33/2011 

IPRM Rochlice - výzva č. 4 a monitorovací zpráva 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přehled výzev města realizovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice 

s c h v a l u j e   

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010. 

USNESENÍ Č. 34/2011 

Schválení smlouvy "IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci"   

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavřením smlouvy „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ s Regionální radou 
regionu soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
 
1) zajistit podpis příslušné smlouvy 

T: únor 2011 
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2) předložit jednotlivé projekty před podáním dotační žádosti ke schválení zastupitelstvu města. 
 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 35/2011 

Změny v Řídících výborech IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" a IPRM Liberec 
-  „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“     

Zastupitelstvo města po projednání 

o d v o l á v á   

1) z pozice člena Řídícího výboru IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ Ing. Františka Hrušu, Ing. 
Jaroslava Morávka a Ing. Ivo Palouše   
 
2) z pozice člena Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci Ing. 
Ondřeje Červinku, Ing. Františka Hrušu a Dipl.-Kfm. Jana Hanzla 

a  j m e n u j e   

1) do pozice člena Řídícího výboru IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ Lukáše Martina, Ing. Evu 
Kočárkovou, Bc. Zuzanu Kocumovou a Mgr. Petra Černého 
 
2) do pozice člena Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci Lukáše 
Martina, Bc. Jiřího Šolce, Bc. Zuzanu Kocumovou a Ing. Tomáše Hampla 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit oznámení aktualizace složení řídících výborů 
poskytovateli dotace. 

 

 

Sportovní areál Liberec, s. r. o. - ukončení činnosti 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

Změna zástavní smlouvy SFŽP u KB, a. s. 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

USNESENÍ Č. 36/2011 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Markétě Peluňkové 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí poplatku z prodlení paní  Markéty Peluňkové, v celkové částce 175.002,36 Kč 

a  u k l á d á     

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
informovat paní Markétu Peluňkovou o prominutí poplatku z prodlení ve výši 175.002,36 Kč  
a zajistit úplné ukončení exekučního řízení EX 3227/07. 

T: ihned  
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USNESENÍ Č. 37/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
500.000,- Kč na akci „ZŠ U Školy – rekonstrukce sociálního zařízení“ 

a  u k l á d á  

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

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 38/2011 

Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec pro 1. kolo roku 2011 v celkové výši 800.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. kola poskytnutých dotací z kulturního fondu v roce 2011 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně 
  
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

T: červen 2011  

USNESENÍ Č. 39/2011 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. 
kolo roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 1. kola 2011 v celkové 
výši 620.250,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a   u k l á d á  

Bc . Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora,  
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
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vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

      T : neprodleně 
 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

      T : duben 2011 

USNESENÍ Č. 40/2011 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

 
návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec v 1. kole roku 2011 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši  
849.700,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á   

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. kola poskytnutých dotací ze sportovního fondu v roce 2011 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

T: neprodleně 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města   
Liberec na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

T: červen  2011 
 

USNESENÍ Č. 41/2011 

Zrušení záměru realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy formou 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru - PPP projekt 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení záměru realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru - PPP projekt. 

USNESENÍ Č. 42/2011 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2011, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

Zastupitelstvo města po projednání 
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s c h v a l u j e  

zamítnutí žádostí o rozšíření Přílohy  k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 
1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, 
vydáním Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2011. 

USNESENÍ Č. 43/2011 

Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

PhDr. Jaromíra Baxu, náměstka primátora města Liberce, jako zástupce obce na valnou hromadu 
společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. (IČ 63146746, se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10), 
která se bude konat dne 22. 2. 2011 v 15.00 hodin v sídle společnosti  

a  u k l á d á   

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, navrhnout k odvolání tohoto člena dozorčí rady: 
Jiří Zeronik 
 
a navrhnout jmenování těchto členů dozorčí rady: 
Ing. Karolína Hrbková  
Mgr. Andrea Gardoňová 

T.: 22. 2. 2011 

USNESENÍ Č. 44/2011 

Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Josefa Jadrného, člena zastupitelstva města, zastupováním obce na valné hromadě společnosti 
Teplárna Liberec, a.s. (IČ 62241672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 
460 01), která se koná dne 18. 2. 2011  

a  u k l á d á   

Josefovi Jadrnému, členovi zastupitelstva města, navrhnout k odvolání tyto členy představenstva: 
- Mgr. Stanislav Cvrček,  
- MUDr. Jaroslav Krutský 

 
a tohoto člena dozorčí rady: 
- Ing. Jiří Kittner 
  
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
- Bc. Martin Čáslavka, 
- Jana Kašparová 
 
a tohoto člena dozorčí rady: 
- Ing. Petr Šourek 

T.: 18. 2. 2011 
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USNESENÍ Č. 45/2011 

Zpráva o nesplnění plánu kontrol kontrolním výborem v roce 2010 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

nesplnění Usnesení č. 21/10 a Usnesení č. 169/10, tj. nesplnění plánovaných kontrol dle plánů 
kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. a 2. pololetí roku, dle přiložené důvodové zprávy. 

 

Odstoupení od smlouvy se společností Imobilien AG, s. r. o. 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 46/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 27. ledna 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. 
ledna 2011. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Martina Rosenbergová,  v .  r .  PhDr. Jaromír Baxa,  v .  r .  
statutární náměstkyně  primátora náměstek primátora 

 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 38/2011, 39/2011, 40/2011 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


