
 

U S N E S E N Í  
 Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 192/2011 

Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce Stanislavu Hněličkovi 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení Čestného občanství města Liberce podle §84, odst. č. 2, písmena s) Zák. o obcích č. 
128/2000 Sb., Stanislavu Hněličkovi jako čestné ocenění za zásluhy a hrdinství 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předat listinu o udělení Čestného občanství města Liberce Stanislavu Hněličkovi u příležitosti 
státního svátku 28.10.2011 – Dne vzniku samostatného československého státu. 

T: říjen 2011 

USNESENÍ Č. 193/2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej budovy 
Zastupitelstvo města dne  29.9. 2011 schvaluje prodej  budovy:  
čp. 1076, Liberec 1 včetně pozemku p.č.2889 a pozemku  souvisejícího p.č.2888, k.ú. Liberec  
kupujícímu: 
Vojtěch Pražma,                     
za kupní cenu  17,000.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní  
smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace  zastupitelstvem města.  
 
II. Prodej pozemků  
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 313/3, k. ú. Liberec 
kupujícímu:  
Ing. Zdeněk Nosek,   
za kupní cenu  4.000,  - 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.3077/2, k. ú. Liberec  
kupujícímu: 
Pavel Edelmann,  
za kupní cenu 31.000,- 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: 
pozemky p. č. 1282/26, 1282/31, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícím:  



Jaroslav Brückler,                  
Marcela Brücklerová,          ideální podíl 25,94 % nemovitostí 
Tomáš Vaněk,                 
Petra Vaňková,          ideální podíl 14,70 % nemovitostí                   
Vladimír Šrytr,                 
Danuše Šrytrová,       ideální podíl 23,17 % nemovitostí 
Václav Nový,                  
Anna Nová,   ideální podíl 5,46 % nemovitostí     
Karel Pavlů,                  
Romana Pavlů,              ideální podíl 12,43 % nemovitostí  
Ing. Lucie Ježková,              ideální podíl 13,97 % nemovitostí  
Jaroslav Brückler,                ideální podíl 4,33 % nemovitostí  
za kupní cenu   1,047.000,- 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. 1583/389, k.ú. Rochlice u Liberec 
kupující: 
Věra Pekárková,  
za kupní cenu  15.000,-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: 
pozemek p. č. 82/28, k. ú. Dolní Hanychov 
kupující:  
Martina Vavroušková,   
za kupní cenu  3.000,- 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. 82/29, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Emil Gürtler,   
Lenka Gürtlerová,  
za kupní cenu  2.000,- 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: 
pozemek p. č. 82/30, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Rudolf Volf,   
Jana Volfová,  
za kupní cenu  2.000,- 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: 
pozemek p. č. 82/31, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Zdeněk  Havlát,  Jana Havlátová,  
za kupní cenu  2.000,- 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. 82/32, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
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Ivo Rejman,   
Irena Rejmanová,  
za kupní cenu  2.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
10. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 177/133, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
MUDr. Jiří Teufl,   
Bc. Blanka Teuflová,  
za kupní cenu  31.500,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
11. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 177/134, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícímu:  
Ing. Mojmír Udatný,   
za kupní cenu  54.000,- 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. 394/2, k.ú. Dolní Hanychov 
kupujícímu: 
1. Jaroslav Jiřík,  
za kupní cenu  20.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 288/1, k.ú. Františkov u Liberce 
kupujícím v pořadí: 

1. Olga Křepelová,  
za kupní cenu  720.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.                              
2. Günter Löffler,  
za kupní cenu  680.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1 
3. Lukáš Plechatý,  
za kupní cenu  145.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne   
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2. 

14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 129/16, k.ú. Růžodol I 
kupujícím: 
manželé Lukáš Frydrych,  
a Martina Frydrychová,   
za kupní cenu  4.000,-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. 414/62, k.ú. Nové Pavlovice 
kupujícím v pořadí: 

1. Dušan Jurač,  
 

 3



za kupní cenu 6.500,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2.  Mgr. Pavel Schnirch,                                       
za kupní cenu 6.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

16. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 476/2, k.ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu: 
Ing. Jiří Placht,  
za kupní cenu  6.000,- Kč     
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
17. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 313/1, k.ú. Staré Pavlovice 
kupujícím: 
manželé František Helikar,  
a Milada Helikarová,   
za kupní cenu  32.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
18. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 231/2, k.ú. Ruprechtice 
kupujícímu:                                           
Erich Wieser,  
za kupní cenu 67.000,-Kč   
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 1443/158, k.ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
Marcel Podhorský,  
za kupní cenu  177.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
20. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.1982/14, k. ú. Ruprechtice  
kupujícím: 
manž. Petr Molič,                                                                    ½ 
a Helena Moličová,  
manž.Lubomír Pešík,                                                               ½ 
a Jitka Pešíková,  
za kupní cenu 86.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
21. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č. 1986/5, k. ú. Ruprechtice  
kupujícím v pořadí: 

1. manž. Lubomír Pešík,    
a Jitka Pešíková,  
za kupní cenu 3.100,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. manž. Jiří Brabec,    
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a Zdenka Brabcová,  
za kupní cenu 3.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1. 

22. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 2147/2, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím:  
Ing. Martin Hampl,   
Romana Hamplová,  
za kupní cenu  3.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
23. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 142/105, k.ú. Starý Harcov 
kupujícím: 
manželé Eva Bauerová,  
a Pavel Bauer,  
za kupní cenu  11.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
24. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 339/2, k. ú. Starý Harcov 
kupující:  
Zora Táborská,   
za kupní cenu  51.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
25. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 297/9, k.ú. Horní Suchá u Liberec 
kupujícím:  
manželé Milan Janeček,  
a  Eva Janečková,  
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. 
26. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 790/7, k.ú. Machnín 
kupujícímu: 
Libor Beneš,  
za kupní cenu  53.000,-Kč   
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
III. Prodej podílů pozemků 
Tento bod byl odročen na další zasedání zastupitelstva města. 
 
IV. Směna pozemků 
Zastupitelstvo města dne 29.9.2011 schvaluje směnu pozemků p.č. 1566/4 a 1567/77, k.ú. 
Rochlice u Liberce  
ve vlastnictví: 
Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., 
Javorník 53, Proseč pod Ještědem, IČ: 25402293, 
za pozemek p.č. 1564/1, k.ú. Rochlice u Liberce  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978; s doplatkem městu 
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ve výši 930,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 980,- Kč. 
 
V. Budoucí prodej pozemku  
Zastupitelstvo města dne 29.9.2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
prodej nemovitosti: 
pozemku p.č. 901/16, k.ú. Ruprechtice 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice 
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou 
nákladů spojených s realizací prodeje.  
 
VI. Nabytí nemovitosti 
Zastupitelstvo města dne 29.9.2011 schvaluje nabytí pozemku p.č. 19/2 v k.ú. Machnín 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. 
UZSVM/ULB/2728/2011-ULMB/Liberec – Machnín“ dle přiloženého návrhu. 
 
VII. MO Lbc Vratislavice n/N – l. Prodej pozemku 
1. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle 
GP č. 3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Leošovi a Alfrédě Kunovým, za kupní cenu 35.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 

USNESENÍ Č. 194/2011 

Přijetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí  

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

1) Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 1/2011, o stanovení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
 
2) Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 2/2011, o použití koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru 
právního a veřejných zakázek, zajistit veškeré potřebné úkony k vydání Obecně závazných 
vyhlášek SML č. 1/2011 a 2/2011.        

Termín: 30.9.2011 

USNESENÍ Č. 195/2011 

Technická novela Obecně závazné vyhlášky SML č. 11/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, Obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2010 o 
místním poplatku ze psů a Obecně závazné vyhlášky SML č. 8/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce 
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Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

- Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  
 
- Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů a  
 
- Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce. 

 

USNESENÍ Č. 196/2011 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, 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 

v y d á v á  

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

s c h v a l u j e  

zásady dohody o závazných pravidlech ve smyslu uvedeného v příloze tohoto materiálu, 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, dopracovat dohodu o závazných pravidlech a předložit 
návrhy jednotlivých dohod radě města ke schválení a předložit zastupitelstvu města jako 
informaci. 

T: 11/2011 

 
Vavřincův Vrch, s.r.o. – žádost o úpravu smluvního vztahu 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 197/2011 

Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení zástavního práva k bytovým objektům č. p. 509/7 a 510/9 v ulici Tyršova,  
Liberec V, katastrální území Liberec, ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválené zástavní smlouvy.   

Termín: 30.9.2011 
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Žádost o prominutí úroků z prodlení 

Tento bod byl odročen na další zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 198/2011 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu "IPRM 
Liberec - Atraktivní  a kvalitní život v Liberci" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í  

se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků projektu „IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci“, 
 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis výše uvedeného dodatku. 

T: září 2011 

USNESENÍ Č. 199/2011 

Rochlice - rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro projekty:  
1. Revitalizace Rochlice 
2. Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku 
3. Revitalizace Rochlice – ul. Burianova 
 
realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a 
kofinancované z Integrovaného operačního programu. 

USNESENÍ Č. 200/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu 
městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
 
1. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382.931,- Kč    
2. Svárovská ul., navržená dotace 234.184,-Kč  
3. Jahodová ul., navržená dotace 202.980,- Kč  
4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971.628,- Kč  
5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.209,- Kč      
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6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268.196,- Kč  
8. Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 367.865,- Kč  
9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2, navržená dotace 449.762,-Kč 
10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853.891,- Kč   
11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856.224,- Kč    

USNESENÍ Č. 201/2011 

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 
2,411.000,- Kč na akce: 

 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Vrchlického Výměna oběh.čerpadla a ventilu – havárie 
(nutné k zajištění funkčnosti topného systému) 

50.000,- 10-11/11 

2. ZŠ Vrchlického Oprava el.rozvodny – kuchyň ZŠ – havárie   55.000,- 10-11/11 
3. MŠ Kytička Kryty radiátorů 95.000,- 10-11/11 
4. ZŠ Oblačná Oprava sdruženého rozdělovače – havárie 108.000,- 10-11/11 
5. MŠ „U Bertíka“ – 

odl.prac. Údolní 
Úprava soc.zařízení – navýšení kapacity MŠ 75.000,- 10-11/11 

6. MŠ Delfínek Vybavení nových prostor po rekonstrukci 
hospodářského pavilonu – navýšení kapacity 

300.000,- 10-11/11 

7. MŠ Klášterní – odl. 
pracoviště Husova 

Vybavení nových prostor po rekonstrukci MŠ 
– navýšení kapacity 

200.000,- 10-11/11 

8. MŠ Ostašovská Dovybavení MŠ po úpravách – navýšení 
kapacity MŠ 

60.000,- 10-11/11 

9. ZŠ Aloisina výšina žaluzie 173.000,- 10-11/11 
10. MŠ Delfínek žaluzie 60.000,- 10-11/11 
11. MŠ Delfínek PD pro regulaci otopného systému 35.000,- 10-11/11 
12. MŠ Jablůňka Stavební úpravy – navýšení kapacity 1.200.000,- 11–12/11 

CELKEM 2.411.000,-  

 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 

      Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 202/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 2,05 
mil. Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny 
v roce 2011 pro objekt Kulturního a společenského centra Lidové sady, č.p. 425/1, Liberec, na 
opravu fasády a výměnu oken (levá a pravá strana objektu)   

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci výše uvedené akce. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 203/2011 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
SML pro 3. 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 3. kolo roku 2011 v celkové výši 659.700,- 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 poskytnutí dotací z kulturního fondu ve 3. kole roku 2011 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

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

T: prosinec 2011 

USNESENÍ Č. 204/2011 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 
2.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 2. kola 2011 v celkové 
výši 655.250,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
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. 
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T: listopad 2011 
 

Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna 
užívání školní jídelny - výdejny na školní jídelnu 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 
 

Zřízení odloučeného pracoviště  Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 205/2011 

Vyhodnocení II. kola výzvy do "IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zařazení projektových záměrů schválených Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci do indikativního seznamu projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města Liberec, zajistit předložení indikativního seznamu 
poskytovateli dotace.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 206/2011 

Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí: výběr varianty řešení + prezentace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zpracování projektové dokumentace akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ ve variantě 
v provedení s oddechovou zónou a památníkem, a snížením parkovacích míst, navržených v této 
variantě, o šest, v centrální části náměstí.              
 

USNESENÍ Č. 207/2011 

Obchodně průmyslová zóna Sever – úprava odvodnění a oprava kaskády 

Plánovací smlouva 

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

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi Investorsko Inženýrská a.s., sídlem Gorkého 658/15, 
Liberec 1, PSČ 460 01 a Statutárním městem Liberec. 

USNESENÍ Č. 208/2011 

Zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM na internetu podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM na internetu, podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím  

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejňování zajistit. 
                                                                      
                                                                     T: po ověření zápisu ze zasedání ZM ze dne 29. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 209/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 8. září 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 8. září 
2011. 
 
 
 

Přílohy k usnesení: 

k usn. č. 203/2011 
k usn. č. 204/2011 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 



 

D Í L Č Í  U S N E S E N Í  

 Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 210/2011 

Vytvoření evidence nositelů medailí města a čestných občanství statutárního 
města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í   

- s vyčleněním důstojného místa v budově historické radnice za účelem instalace fotografií všech  
  nositelů medailí města a čestných občanství statutárního města Liberec od roku 1989 
 
- se záměrem zadat zpracování výtvarného návrhu na listinu čestného občanství opatřenou   
  symboly města s tím, že kopie listiny bude uložena v archivu města 
 
- s vytvořením chronologického seznamu všech vyznamenaných v historii města  
 
- s pořízením videozáznamu ze slavnostního zasedání u příležitosti předání čestného občanství  
  panu Stanislavu Hněličkovi s tím, že tento videozáznam bude zveřejněn na webových stránkách    
  města Liberce. 
 

 
 

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

 

 

 

 


