
 

U S N E S E N Í  
 Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 

USNESENÍ Č. 99/2011 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města  

s c h v a l u j e  

I.Prodej pozemků  
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek  p.č. 5673/2, k. ú. Liberec 
kupující :  
Pavel Štryncl 
Hana  Štrynclová 
za kupní cenu  22.000,- 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: 
pozemek p.č. 985/43, k.ú. Rochlice u Liberce 
kupujícímu: 
1.  Bohdan Rozmarin,  
za kupní cenu  64.000,-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. 119/2,119/3 – 50% podíl, k.ú. Horní Růžodol 
kupujícímu: 
1.  Petr Hoření 
za kupní cenu 33.000,-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: 
pozemek p.č. 639/2, k.ú. Horní Růžodol 
kupující: 
1.  Dagmar Mlejnková 
za kupní cenu 14.200,-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: 
pozemek p.č. 3/1, k.ú. Dolní Hanychov 
kupujícím: 
1. manželé Jana Grešulová 
a  Ondřej Grešula 
a kupní cenu 62.000,-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: 
pozemek p.č. 128/7, k.ú. Dolní Hanychov 
kupujícím: 



1. manželé Ivo Hanousek 
a  Věra Hanousková,  
za kupní cenu  7.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
7. Tento bod byl stažen. 
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 211/2, k.ú. Janův Důl u Liberce 
kupujícím: 
1. manželé Ing. René Händl a  Ing. Magdaléna Händlová, 
za kupní cenu  99.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.676/2, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Michal Buriánek,                                                                       1/24 
Luboš Černý,                                                                              1/24 
Martin Hájek,                                                                             1/24 
Daniel Nosek,                                                                            1/24 
Ladislav Krejcar,                                                                           1/24 
Jaroslav Hájek,                                                                             1/24 
SimonaVogtová,                                                                           1/24 
Hana Vajgertová,                                                                             1/24 
manž.František Hansal a Lenka Hansalová,              1/24 
Milan Foukal,                                                                              1/24 
Emília Rodriguezová,                                                                  1/24 
Pavel Bernát,                                                                                1/24 
manž. Jaroslav Kolačný a Zuzana Kolačná,                                 1/24 
manž. Jaroslav Kerda a Kateřina Kerdová,                                   1/24 
manž. Pavel Táborský a Dana Táborská,                                       1/24 
manž. Pavel Kordík a Pavlína Kordíková,                                1/24 
manž. Martin Kareš a Pavlína Karešová,                                   1/24 
Jan Slavík,                                                                                 1/24 
Jiří Janoušek,                                                                            1/24 
Aleš Funke,                                                                               1/24 
manž. Martin Mizera a Soňa Mizerová,                                     1/24 
manž. Miloš Barák a Eva Baráková,                  1/24 
Božena Mihalovičová,                                                               1/24 
manž. Jan Tomášek a Klára Tomášková,                                    1/24 
za kupní cenu  233.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 579/1, k.ú. Staré Pavlovice 
kupujícím: 

      1. manželé Jiří Chráska 
a  Eva Chrásková,  
za kupní cenu  489.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 414/63, k.ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu: 
1. Mgr. Pavel Schnirch,  
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a kupní cenu  7.001,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:                                              
pozemek p.č. 1515/29, k.ú. Starý Harcov 
kupujícím: 
1. Bc. Daniel Bulušek,  
za kupní cenu  19.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. manželé Marcel Skočdopole 
a Markéta Skočdopolová,                                       
za kupní cenu  19.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného 
uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 
13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek  p.č. 383, k. ú. Vesec u Liberce 
kupující :  
Aleš Krčmář,  
Zdeňka Krčmářová,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Pavel Qualizza,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Bohuslav Šmejda,  
Zdeňka Šmejdová,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Alena Semotánová,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Aleš Havlíček,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
za kupní cenu  10.000,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 1446, k.ú. Vesec 
kupujícímu: 
1. H.H.HOLDING GROUP, v.o.s., IČ:254 157 86 
sídlem Bulovka 123, 464 01 Frýdlant v Čechách 
za kupní cenu  116.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
15. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek  p.č. 36/1, k. ú. Kunratice u Liberce 
kupujícím:  
Michal Kanca, Michaela Kancová,  
oba bytem  Janovská 30, Liberec 29 
za kupní cenu  184.000,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
16. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
 pozemek p.č. 139, k.ú. Machnín 
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 kupujícímu: 
 1. Věra Půtová Málková,  
 bytem  Horní Kopečná 644/17, 460 06  Liberec 6 
 za kupní cenu  348.001,-Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
II. Bezúplatný převod pozemku 
Zastupitelstvo města dne 26.5.2011 schvaluje převod pozemku p.č. 588/3, k.ú. Kateřinky u 
Liberce 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 
formou daru. 
 
III. MO Lbc Vratislavice n/N – l. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 395/49, oddělené z p.p.č. 395/42 dle 
GP č. 3010-220/2010 ze dne 7.9.2010, při ul. Svornosti v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Petrovi a Zuzaně Virtovým, za kupní cenu 15.500,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec.  

USNESENÍ Č. 100/2011 

Využití předkupního práva - nebytová jednotka č. 406/01 v budově Matoušova 
406, Liberec 3 - Středisko rané péče SPRP LIBEREC 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

využití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: jednotka č. 406/01 v 
budově čp. 406, ul. Matoušova 406, Liberec 3 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
1266/3383 na společných částech budovy a na pozemku p.č. 4215, k. ú. Liberec, za 1,- Kč. 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, 
provést veškeré úkony spojené s využitím předkupního práva a s převodem nemovitosti do 
majetku statutárního města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 101/2011 

Prodej volných bytů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona 
č.26/2000 Sb. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej volných bytů za minimální nejnižší podání dle Přílohy č.1 formou veřejných dražeb 
dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
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USNESENÍ Č. 102/2011 

Majetkoprávní operace  

„Oprava mostu a ulice Ke Hluboké“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh  
„Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ se Zbyňkem Lipnickým a Statutárním městem 
Liberec.   

USNESENÍ Č. 103/2011 

Přijetí daru nemovitostí od Libereckého kraje 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

přijetí daru stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 2576/3 (LV 3160), parc.č. 2577/1 (LV 1027) a 
parc.č. 2578/3 (LV 3160), způsob využití jiná stavba a pozemků parc. č. 2577/1 o výměře 108 m2 
a parc. č. 2577/2 o výměře 100 m2 vše v k.ú. Vratislavice, obec Liberec z vlastnictví Libereckého 
kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn,  IČ: 70891508 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ : 00262978.  

USNESENÍ Č. 104/2011  

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2010      

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2010, a to bez 
výhrad 

a  u k l á d á  

Radě města Liberec, zpracovat do červnového zasedání zastupitelstva města: 
1. analýzu dluhové služby výchozího roku 2010, 2011 a 2012 včetně srovnání s variantou bez 
dluhopisu 
2. předložit informaci o investičních akcích realizovaných v roce 2010 a splacených roku 2011 
včetně dodavatelských úvěrů 
3. předložit aktualizaci rozpočtového výhledu pro rok 2012, ve vazbě na projednávání závěrečného 
účtu. 

Termín: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 105/2011 

Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie - využití opčního 
práva pro prodloužení revolvingového úvěru     

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměr vypsat veřejnou zakázku „Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 
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předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU– uplatnění opčního práva“ formou jednacího řízení 
bez uveřejnění 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
a) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné 
zakázky „Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí 
dotovaných ze zdrojů EU – uplatnění opčního práva“ 

Kontrolní termín: 6/2011                                    
 
b) předložit zastupitelstvu města ke schválení dodatek úvěrové smlouvy, který bude uzavřen 
s vítězem veřejné zakázky 

Termín: 6/2011 

 
2. Radě města Liberec, předložit informaci o čerpání a splácení revolvingového úvěru na příští 
zasedání zastupitelstva města. 

Termín: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 106/2011 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Jiřího Kimy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 2 roky s panem Jiřím Kimou 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit uzavření dohody o 
splátkách s lhůtou splatnosti 2 roky s panem Jiřím Kimou. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 107/2011 

Žádost o odpis pohledávky včetně příslušenství 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis pohledávky ve výši 110.233,- Kč včetně příslušenství, vůči Tyflocentru, o.p.s., Na Výšinách 
451, Liberec 5 za užívání nebytového prostoru č. 138, Dr. M. Horákové 9/333, Liberec v letech 
2005 – 2007 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit odpis pohledávky ve výši 110.233,- Kč včetně příslušenství vůči Tyflocentru, o.p.s., Na 
Výšinách 451, Liberec 5 za užívání nebytového prostoru č. 138, Dr. M. Horákové 9/333, Liberec 
v letech 2005 – 2007. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 108/2011 

Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek ELTODO-
CITELUM 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

postoupení pohledávek, které za Statutární město Liberec vzniknou společnosti ELTODO-
CITELUM, s. r. o. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 25751018, zapsaná 
v oddílu C, vložka 66926 z titulu uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, 
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a 
povinností (ze dne 31.5.2006) na společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem 
Praha 5, PSČ 150 57, Radlická 333/150, IČ 00001350  

u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat souhlas dle přílohy. 

Termín: 31. 5. 2011 

USNESENÍ Č. 109/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec na akci „Dřevěný přístřešek pro 
kojence – Dětské centrum SLUNÍČKO“ v maximální výši 500.000,- Kč dle výsledku výběrového 
řízení na dodavatele 

a  u k l á d á   

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, 
včetně její realizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 110/2011 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení do-
tací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. výzvy roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec takto: 
a) v rámci I. výzvy roku 2011, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 3. 
2011 do 31. 12. 2011 v celkové výši 366.450,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 
b) v rámci II. výzvy roku 2011, která byla vyhlášena na pořízení drobného hmotného majetku v 
 období od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 v celkové výši 107.550,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 
2 

a  u k l á d á  

panu Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
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1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec včetně 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a 
žadateli. 

T: 06/11 

USNESENÍ Č. 111/2011 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence SML v rámci I. a II. výzvy roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci I. a 
II. výzvy roku  2011 v celkové výši 148.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
 

T: neprodleně 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec včetně 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a 
žadateli. 

T: 06/11 

USNESENÍ Č. 112/2011 

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2011  

a  u k l á d á   

Martinu Lukášovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření smluv o přidělení dotací z Ekofondu 
Statutárního města Liberec a zajistit proplacení schválených dotací na základě podepsaných smluv. 

T: 15.6.2011 

USNESENÍ Č. 113/2011 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec ve 4. kole roku 2011 na pravidelnou sportovní činnost 

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

návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec ve 4. kole roku 2011 na pravidelnou sportovní činnost v celkové výši  1,801.172,- Kč 
(jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu ve 4. kole roku 2011 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec,  

T: neprodleně  
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 
4. kolo roku 2011 včetně proplacení schválených dotací.   

T: 31.12.2011 

USNESENÍ Č. 114/2011 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
SML pro 2. kolo 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 2. kolo roku 2011 v celkové výši 545.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátora, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. 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: říjen 2011  

USNESENÍ Č. 115/2011 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z  
Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 
2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 2. 
kole roku 2011 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 
72.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 
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b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a 
žadateli. 

T: 30. 6. 2011 

USNESENÍ Č. 116/2011 

Rozdělení 56A. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozdělení 56A. změny územního plánu města Liberec na dvě části. První část bude obsahovat 
podněty č. 56/13, 56/14. Druhá část bude obsahovat podněty č. 56/1, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 
56/9, 56/11a, 56/11b, 56/11c, 56/15, 56/16  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky následné kroky v procesu pořizování v rámci 56A. změny územního plánu 
města Liberec. 

      Termín: neprodleně 
    

USNESENÍ Č. 117/2011 

Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice 
Liberec, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

delegaci Martiny Rosenbergové, primátorky Statutárního města Liberec, na řádnou valnou 
hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ 27283933, se sídlem Liberec 1, Husova 
10, PSČ 46063) dne 28. 6. 2011 v sídle společnosti. 

USNESENÍ Č. 118/2011 

Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

náměstka primátorky Bc. Jiřího Šolce 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) 
dne 16. 6. 2011  

a  u k l á d á  

zástupci města navrhnout k odvolání člena představenstva Bc. Martina Čáslavku a navrhnout 
jmenování člena představenstva Ing. Tomáše Hampla. 
 

T.: 16.6.2011 
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USNESENÍ Č. 119/2011 

Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na valné hromadě Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., (IČ 47311975, se sídlem Liberec 3, Mrštíkova 3, PSČ 461 
71) dne 23. 6. 2011  

a  u k l á d á  

zástupci města navrhnout k odvolání členy představenstva  
- Ing. Petra Henycha  
- Prof. Doc. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph. D 
- Mgr. Věru Rosenbergovou  
 
a člena dozorčí rady 
- Ing. Jiřího Kittnera  
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva 
- Ing. Jiřího Kittnera  
- Marcelu Sedlákovou 
- Ing. Jiřího Rutkovského  
 
a jmenování člena dozorčí rady 
- Ing. Petra Olyšara                                         
 

T.: 23. 6. 2011 

USNESENÍ Č. 120/2011 

Autovraky – přijetí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 6.300,- Kč z Programu na podporu systému nakládání s autovraky 
poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR. 

USNESENÍ Č. 121/2011 

Dodatek č. 4 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce  

Liberec, o. p. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu se zněním zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném 
znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 4 k zakládací listině obecně 
prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
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1. zajistit předložení a podpis dodatku č. 4 a nového úplného znění zakládací listiny primátorce 
města paní Martině Rosenbergové 
2. zajistit ve spolupráci s předsedkyní správní rady Šárkou Šelongovou podání návrhu na zápis 
změn zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., do rejstříku 
obecně prospěšných společností.  

T: červen 2011 

USNESENÍ Č. 122/2011 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 
SML 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická zahrada Liberec, 
Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická 
zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec a Naivní divadlo 
Liberec primátorkou města Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům kulturních 
příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 123/2011 

Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec. 

USNESENÍ Č. 124/2011 

Rezignace člena finančního výboru a jmenování nového člena 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci Lukáše Plechatého z funkce člena finančního výboru 

a  j m e n u j e  

Ing. Jana Majznera členem finančního výboru. 

USNESENÍ Č. 125/2011 

1) na stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. června 2011 do 30. června 
2011 

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady 
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města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru 
nebo komise rady města, 

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady 
města;  

2) na poskytnutí peněžitých darů jako ocenění práce pro Statutární město 
Liberec v období měsíců dubna a května 2011, 

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady 
města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru 
nebo komise rady města; 

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady 
města   

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odsouhlasený usnesením č. 375/2011 rady města ze dne 17. května 2011 na 
 

1) stanovení výše měsíčních odměn tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši souhrnu 
stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od 1. června 2011 do 
30. června 2011  
- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, předsedy 
výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města; 
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy komise 
rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města;  
 
2) poskytnutí peněžitých darů jako ocenění práce pro Statutární město Liberec v období měsíců 
dubna a května 2011 ve výši dle důvodové zprávy 
- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, předsedy 
výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města; 
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy komise 
rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města, 

a  u k l á d á  

1. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Zastupitelstvu města Liberec na jeho 
červnovém zasedání návrh řešení dalšího poskytování těchto odměn za výkon funkcí v období  
od 1. září 2011; 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplacení schválených peněžitých darů 
ve výplatním období za měsíc červen 2011.   

USNESENÍ Č. 126/2011 

SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností a v obcích 
správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) - IOP 06 - přijetí 
dotace a realizace projektu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

-   přijetí dotace ve výši 3,799.996,40 Kč na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 3. 
2011, rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem vnitra ČR a je vedeno pod číslem jednacím MV-
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118470-4/OPF-2010; 
- založení a realizaci projektu „Technologické centrum IOP 06“ spočívající v realizaci 
technologického centra (spisová služba pro organizace zřízené SML) dle schválené studie 
proveditelnosti 

a  u k l á d á   

1) Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat projekt 
„Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je 
poskytnutí dotace vázáno; 

Termín: 31.12.2011 
 

2) Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru ekonomiky, zajistit 
alokaci finančních prostředků na financování (spoluúčast) a následný provoz projektu 
„Technologické centrum IOP 06“ při sestavování rozpočtů SML v letošním roce i následujících 
obdobích (letech). 

Termín: 31.12.2011 a následně 

USNESENÍ Č. 127/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 16. dubna 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 16. 
dubna 2011. 

USNESENÍ Č. 128/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 28. dubna 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 28. 
dubna 2011. 

USNESENÍ Č. 129/2011 

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  

Lukáše Martina, náměstka primátorky zastupováním obce na nejbližší valné hromadě společnosti 
.A.S.A. Liberec, s. r. o. (IČ 63146746, se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec 10) v sídle 
společnosti  

a  u  k  l  á  d  á   

Lukáši Martinovi, zástupci obce, navrhnout k odvolání členku dozorčí rady 
     Ing. Karolínu Hrbkovou 
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a 

navrhnout jmenování členem dozorčí rady  
     Michaela Dufka. 

 

 

 

Martina Rosenbergová,v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 

Přílohy k usnesení: 

k usn. č. 101/2011 
k usn. č. 113/2011 
k usn. č. 114/2011 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


