
 

U S N E S E N Í  
 Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 

 

USNESENÍ Č. 211/2011 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. změnu užívání školní jídelny – výdejny Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9,      
    příspěvkové organizace na školní jídelnu, od 1. 1. 2012 
2. kapacitu školní jídelny Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace, od      
    1. 1. 2012 na počet 140 stravovaných  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, požádat o změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 212/2011 

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 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19 ,      
    příspěvkové organizace v Hrádku nad Nisou, Komenského 478, s účinností od 1. září 2012 
2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19,  
    příspěvkové organizace, s účinností od 1. září 2012, 

n a v r h u j e  s t a n o v i t   

kapacitu Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace na počet 
1887 žáků, s účinností od 1. září 2012 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, požádat o změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení. 

T: neprodleně 

 



USNESENÍ Č. 213/2011 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej budovy 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
budova čp. 114, ul. Švermova, Liberec 10, na pozemku p.č. 141/1, pozemky p.č. 141/1, 142/1, k. 
ú. Františkov u Liberce  
kupující: 
Vysoká škola Karla Engliše, a. s., IČ: 25552465, 
se sídlem Šujanovo náměstí 356/1, Brno, PSČ 602 00 
za kupní cenu 11,000.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
II. Prodej podílu na pozemcích stavebních 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1785/10000 
náležejícího k jednotce č.267/1 na pozemku p.č.1636 v k.ú. Liberec spoluvlastníku budovy 
č.p.267, ul. Proboštská, Liberec 3. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl pozemku k byt. jedn.  

č.  
Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

1785/10000 267/1 Emílie Vrkoslavová  33.000,- Kč 
 
 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 131/400 náležejícího 
k jednotce č.735/2 a podílu 3/25 náležejícího k bytové jednotce č. 735/4 na pozemku p.č. 2742 
v k.ú. Liberec spoluvlastníkům budovy č.p.735, ul. Vrbova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl pozemku k byt. jedn.  

č.  
Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

131/400 735/2 manž. Petra Picková 
a Vratislav Picek 

 103.162,- Kč 

3/25 735/4 Jan Pospíšil  37.800,- Kč 
 

 
 
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1612/10000 
náležejícího k jednotce č.385/3 na pozemku p.č.5102 v k.ú. Liberec spoluvlastníku budovy 
č.p.385, ul.Valdštejnská, Liberec 2. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

Podíl pozemku k byt. jedn. 
č.  

Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

1612/10000 385/3 manž. Vladimír Zachardala 
a Adéla Zachardalová 

 30.000,- 
Kč 
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4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 923/14783 
náležejícího k jednotce č.1219/04 na pozemcích p.č.5592, 5593 a 5594/1 v k.ú. Liberec 
spoluvlastníku budovy č.p. 1218 až 1220, ul. Ruprechtická, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl pozemku k byt. jedn.  

č.  
Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

923/14783 1219/04 manž. Jaroslav Tuž 
a Jitka Tužová 

 9.000,- Kč 

 
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 593/34708 
náležejícího k jednotce č.47/28 na pozemcích p.č.2/1, 2/6, 2/7 a 8/4 v k.ú. Františkov u Liberce 
spoluvlastníku budovy č.p. 47, ul. Františkovská, Liberec 10. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl pozemku k byt. jedn.  

č.  
Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

593/34708 47/28 manž. Jiří Ludvík 
a Zuzana Ludvíková 

 2.200,- Kč 

 
 
III. Prodej pozemků pod budovami 
1. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.442/2, k. ú. Liberec   
kupujícím: 
Jitka Burdová                              561/2500 
 
 
Jana Dragounová                         909/5000 
 
 
Jan Lonek                                     1113/5000 
 
 
Eliška Lonková                             357/2500 
 
Dagmar Renčínová                       571/2500 
 
za kupní cenu 29.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 

2. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.1732, k. ú. Liberec   
kupujícím: 
manž. Petr Polák 
a Renata Poláková 
za kupní cenu 441.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
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3. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.2716/2, k. ú. Liberec   
kupujícím: 
manž. Karel Čapek                                1261/5000 
a Jitka Čapková 
 
manž. František Hainz                            1337/10000 
a Marie Hainzová 
 
 
Marie Hainzová                                       1337/10000 
 
Richard Lajksner                                     1040/5000 
 
manž. Vladimír Moc                                1362/5000 
a Anna Mocová 
 
za kupní cenu 12.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

4. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti:     
pozemků p.č.170 a 171/10, k. ú. Nové Pavlovice   
kupujícímu: 
Jan Košek,  
za kupní cenu 402.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
IV. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek  p.č. 353/2, k.ú. Liberec 
kupujícím: 

1. Karel Horník 
za kupní cenu 51.000,-Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek  p.č. 353/3, k.ú. Liberec 
kupující: 

1. Kamila Altová,  
za kupní cenu 51.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

3.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č. 3100/3, k. ú. Liberec 
kupujícím: 

1. manž.  Ing. Markéta Miklasová, 
  Ing. Břetislav Miklas,  
za kupní cenu 27.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
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4.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p.č. 5118/2, k.ú. Liberec 
kupujícím v pořadí: 

1. Tomáš Januška,  
za kupní cenu 20.000,- Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2. manželé Petr Votava,  
a Monika Votavová,  
za kupní cenu 17.000,-Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 30 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 6002/2, k. ú. Liberec 
kupující:  
Ing. Jana Voborová,   
za kupní cenu  15.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č. 6390/15, k. ú. Liberec 
kupujícím: 

1. manž.  Zdeňka Banýrová 
  Pavel Banýr, 
za kupní cenu 20.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
V. MO Lbc Vratislavice n/N    
 l. Zrušení usnesení 
1. Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 52/2011 bod IV.1. ze dne   
16.4.2011. 
 
2. Zastupitelstvo města po projednání zrušuje své usnesení č. 75/10 bod V.1.2. ze dne 29.4.2010. 
 
2. Bezúplatný převod pozemků 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod s omezujícími podmínkami 
p.p.č. 1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 00262978 a dále schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 
s omezujícími podmínkami č. 181/2011/02.  
 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1333, při ul. Vnitřní, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a dále 
schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 189/2011/02. 
 

 

Žádost o prominutí úroků z prodlení 

Tento bod byl odročen. 
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USNESENÍ Č. 214/2011 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. - III. čtvrtletí 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec 
za I. – III. čtvrtletí 2011. 

USNESENÍ Č. 215/2011 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberec na  rok 2011. 

USNESENÍ Č. 216/2011 

MŠ Kytička - realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace       

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy č.09038883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR    
    podepsanou ředitelem Fondu 9.9.2011 
 
2. přijetí dotace na projekt MŠ Kytička-realizace úspor energie v rámci Operačního programu  
    Životního prostředí ve výši: 

 

216 193,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí 
3 675 294,60 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 

prostředky z EU-Fond soudržnosti 
 

USNESENÍ Č. 217/2011 

ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace       

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy č.10065043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  
    podepsanou ředitelem Fondu 16.9.2011 
2. přijetí dotace na projekt ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie v rámci Operačního  
    programu Životního prostředí ve výši: 
 

522 456,20 Kč ze Státního fondu životního prostředí 
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8 881 755,40 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z EU-Fond soudržnosti 

USNESENÍ Č. 218/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
150.000,- Kč na nákup zvukového mixážního pultu pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec  

a  u k l á d á  

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

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 219/2011 

Záměr SML - Zajištění služby ochrany veřejného pořádku MP Liberec v jiných 
městech a obcích LK 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr zajišťovat služby ochrany veřejného pořádku Městskou policií Liberec i v některých dalších 
městech a obcích v Libereckém kraji 

a  p o v ě ř u j e  

Bc. Martinu Rosenbergovou, primátorku města, k realizaci tohoto záměru. 

USNESENÍ Č. 220/2011 

Zahájení pořízení 67. změny územního plánu města Liberec 

 - vytvoření podmínek pro strategický záměr - rozvoj Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na samostatné pořízení 67. změny územního plánu, která bude řešena jako strategická, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zahájit proces pořízení 67. změny územního 
plánu města Liberec. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 221/2011 

Návrh na vydání 56.D změny územního plánu města Liberec 

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

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 56.D změna územního plánu města 
Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

v y d á v á   

56.D změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit oznámení o vydání 56.D změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173  
    zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2. zajistit  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
    stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 222/2011 

Bytový dům Zborovská – zřízení komunikace 

Plánovací smlouva 

Zastupitelstvo města po projednání 

n e s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Projektovým ateliérem David s.r.o. a Statutárním 
městem Liberec. 

USNESENÍ Č. 223/2011 

Komunikace V Cihelně – zřízení komunikace 

Plánovací smlouva 

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi paní Leonou Gharazi a Statutárním městem Liberec.  

USNESENÍ Č. 224/2011 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na projekt 
"Bazén Liberec" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na projekt „Bazén Liberec“ 
realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: říjen 2011 
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USNESENÍ Č. 225/2011 

Protokol z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 
2010 a usnesení č. 119/08 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2010 
a usnesení č. 119/08. 

USNESENÍ Č. 226/2011 

Zřízení Osadního výboru Rudolfov  

Zastupitelstvo města po projednání 

z ř i z u j e  

Osadní výbor Rudolfov; 

u r č u j e  

- počet členů tohoto osadního výboru na 7 členů, 
- za členy osadního výboru tyto členy: Klára Profousová, Pavel Starý, Jan Dvořák, Jan Mud- 
   rý, Lada Živná, Jana Pechová, Adéla Štrynclová;  

v o l í  

Kláru Profousovou předsedkyní Osadního výboru Rudolfov; 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 227/2011 

Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna 
Liberec, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Lukáše Martina, náměstka primátorky, zastupováním obce na mimořádné valné hromadě 
společnosti Teplárna Liberec, a.s. ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec IV, tř. Milady Horákové 
641/34a, PSČ 460 01) v sídle společnosti. 

USNESENÍ Č. 228/2011 

Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení Kamila Jana Svobody z funkce člena výboru pro rozvoj a územní plánování,  

v o l í   

Mgr. Jana Marka do funkce člena výboru pro rozvoj a územní plánování 
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a  u k l á d á   

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena výboru. 

                        Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 229/2011 

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2011 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2011. 

USNESENÍ Č. 230/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 29. září 2011 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 29. září 
2011 a dodatečné vyřízení podnětů a dotazů ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 8. září 2011. 

 

Přílohy k usnesení: 

k usn. č. 221/2011 

 

V Liberci dne 3. listopadu 2011 
 

 

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