
U S N E S E N Í  
 Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 29. 3. 2012 

USNESENÍ Č. 52/2012 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

náměstka primátorky Lukáše Martina zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti 
Teplárna Liberec, a.s. ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec IV, tř. Milady Horákové 641/34a, PSČ 
460 01) dne 30. března 2012 v 13:00 hodin v sídle společnosti. 

USNESENÍ Č. 53/2012 

Omezení délky jednání 3. zasedání zastupitelstva města maximálně do 22:00 
hodin 

Zastupitelstvo města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

stanovení délky 3. zasedání zastupitelstva města dne 29.3.2012 maximálně do 22:00 hodin. 

USNESENÍ Č. 54/2012 

Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 
2012 – 2016 

Zastupitelstvo města po projednání 

z v o l i l o  

JUDr. Jarmilu Drtilovou do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2012 – 
2016. 

USNESENÍ Č. 55/2012 

Změna členů ve finančním a kontrolním výboru 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci  
Martina Seppa, z funkce člena finančního výboru 

o d v o l á v á  

Michala Rycheckého, z funkce člena kontrolního výboru  

a  j m e n u j e  

Petra Štrause, do funkce člena finančního výboru  
Davida Doležala, do funkce člena kontrolního výboru 
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a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování a odvolání výše uvedených osob. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 56/2012 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011. 

USNESENÍ Č. 57/2012 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost 
organizace Kulturní služby, s.r.o. Liberec, v souvislosti s ukončením stávajícího 
způsobu jeho poskytování k 30.6.2011“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace 
Kulturní služby, s.r.o. Liberec, v souvislosti s ukončením stávajícího způsobu jeho poskytování 
k 30.6.2011. 

USNESENÍ Č. 58/2012 

Návrh Memoranda o spolupráci s parterským městem Žitava 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis memoranda. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 59/2012 

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 
3.075.000,- Kč na akce: 
 
č. Zařízení Akce Náklady      

(odhad) Kč 
Termín   
realizace 

1. MŠ Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 5/2012 
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2. MŠ Jeřmanická rekonstrukce kanalizace pod objektem 1.000.000,- 8/2012 
3. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení  180.000,- 5/2012 
4. ZŠ U Školy montáž vzduchotechniky a úprava prostor 

kuchyně 
900.000,- 7/2012 

5. ZŠ Sokolovská výměna oken v tělocvičně 700.000,- 5/2012 
6. ZŠ Broumovská výměna hlavních vstupních dveří 95.000,- 5/2012 
CELKEM 3.075.000,-  

 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu a realizaci akcí dle důvodové 
zprávy. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 60/2012 

"Rekonstrukce a dostavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova" - 
schválení způsobu financování rekonstrukce a dostavby 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

způsob financování rekonstrukce a dostavby MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit nárokování nezbytných finančních prostředků do rozpočtu odboru školství a kultury 
v letech 2013 - 2018. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 61/2012 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města 
Liberec v roce 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací poskytnutých z Fondu prevence SML v roce 
2011. 

USNESENÍ Č. 62/2012 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu SML v roce 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Závěrečnou zpráva o hospodaření Ekofondu SML v roce 2011. 

USNESENÍ Č. 63/2012 
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Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2012 - 2014, 5. 
aktualizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

5. aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny pro období let 2012 - 2014. 

USNESENÍ Č. 64/2012 

Podnět na pořízení 68. změny územního plánu města Liberec - úprava textové 
části územního plánu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podnět na samostatné pořízení 68. změny územního plánu města Liberec, která bude řešena jako 
strategická 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zahájit ve spolupráci s pořizovatelem proces pořízení 68. změny územního plánu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 65/2012 

Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledky fyzické inventarizace majetku k datu 1.10.2011, skladových zásob k 31.12.2011 a 
výsledky dokladové inventarizace k 31.12.2011 a současně vypořádání inventarizačních rozdílů 
dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 66/2012 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města dne 29.3.2012 schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemku p. č. 173/12 odděl. z pozemku p. č. 173/8, k. ú. Horní Růžodol 
kupující: 
ČR - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ: 70888744, 
se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3, 
za kupní cenu 7.000,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy; 
termín podpisu kupní smlouvy do 60 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí: 
pozemky p. č. 1140/41, 1140/43, k. ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
Milan Beneš,  
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za kupní cenu 89.000,- 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. 1140/42, k. ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
Milan Beneš,  
za kupní cenu 85.100,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
II. Záměr prodeje budov 
1. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje budovy čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1, 
včetně vedlejšího objektu tvořícího příslušenství k budově, vše  na pozemku p. č. 2814, garáží na 
pozemcích p. č. 2813/5, 2813/6, 2813/7, včetně pozemků p. č. 2814, 2813/5, 2813/6 a 2813/7 a 
dále pozemků p. č. 2813/1, 2813/2, vše v k. ú. Liberec, formou výběrového řízení  za cenu  
16,506.000,- Kč. 
 
III. Záměr prodeje pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 212/1, 212/2, 214/1, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 858.000,- Kč. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 832/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p. č. 832/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce za cenu cca 27.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Zastupitelstvo města dne 29.3.2012 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1558/43 odděl. 
z pozemku  p. č. 1558/4 v k. ú.  Rochlice u Liberce formou přímého prodeje vlastníkovi stavby na 
tomto pozemku - společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za cenu 
36.000,- Kč. 
4. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 560/1, k. ú. Horní Růžodol 
formou výběrového řízení za cenu cca 108.000,- Kč. 
5. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 159/9, odděleného z p. č. 159/6, k. 
ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 196/6 a 
196/2, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 127.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 152/4, k. ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 149, k. ú. Starý Harcov, za cenu 
373.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 902/5, k. ú. Vesec u Liberce 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p. č. 883/14, 883/15, k. ú. Vesec 
u Liberce, za cenu cca 9.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 635/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemku p. č. 370, k. ú. Radčice 
u Krásné Studánky, za cenu 80.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
9. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 635/2, 635/3, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 365, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, za cenu 38.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
IV. Směna pozemků 
Zastupitelstvo města dne 29.3.2012 schvaluje směnu pozemku 346, k. ú. Rudolfov 
ve vlastnictví: 
Ing. Hynek Beran,  
za pozemek p. č. 348/1, k. ú. Rudolfov  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 s doplatkem městu ve 
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výši 63.890,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 769,- Kč. 

USNESENÍ Č. 67/2012 

Záměr prodeje obsazených bytových jednotek formou výběrového řízení 
s předností nájemce 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej obsazených bytových jednotek dle Přílohy č. 1 formou výběrového řízení s předností 
nájemce za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

USNESENÍ Č. 68/2012 

Prodej volných bytových jednotek formou veřejných dražeb dobrovolných dle 
zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění 

Zastupitelstvo mesta po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej volných bytových jednotek za minimální nejnižší podání dle Přílohy č. 1 formou veřejných 
dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění.  

USNESENÍ Č. 69/2012 

Směna pozemku p. č. 2593/2 v k. ú. Liberec za pozemek p. č. 159/1 v k. ú. 
Kunratice u Liberce 

Zastupitelstvo mesta po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 119/08/IV ze dne 26.6.2008 

a  s c h v a l u j e  

vyhlášení nového výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 159/1 v k. ú. Kunratice u Liberce 
po schválení změny územního plánu, dle nových zásad privatizace. 
 

 

Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

Revitalizace Soukenného náměstí - realizace stavby 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

USNESENÍ Č. 70/2012 

Plánovací smlouva – Horská - “Slunný palouk“ 

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

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi Ing. Ivo Barkem a Jaroslavou Barkovou; Ing. Ladislavem 
Jančekem; Petrem Salabou; Ing. Jaroslavem Balatkou a Ing. Zuzanou Balatkovou a Statutárním 
městem Liberec; 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
a) po schválení plánovací smlouvy „Horská - “Slunný palouk“, zajistit oboustranný podpis 
uvedeného smluvního dokumentu 

T: 04/2012 
 
b) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 01/2013 

USNESENÍ Č. 71/2012 

Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava úsek 
0,000 - 0,771“ 

Zastupitelstvo města po projednání 
s c h v a l  u j  e   
uzavření plánovací smlouvy   
„Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ a to mezi Libereckým 
krajem, U Jezu 642/2a, Liberec II, 461 80, IČ 708 91 508 a Statutárním městem Liberec, 

a  u k l á d á    

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
 a) po schválení plánovací smlouvy „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava 
úsesek 0,000 - 0,771“, zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 03/2012 
 

b) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 01/2013 
  

USNESENÍ Č. 72/2012 

Povodňové škody na komunikacích    

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutou výši dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu 
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“ a s 
finanční spoluúčastí Statutárního města Liberec za r. 2011: 

 
Název akce  Dotace MMR 2011 Spoluúčast SML 2011 
Úprava odvodnění a komunikace - ul. Strakonická   2 367 200,- 263 023,-
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Oprava opěrné zdi - ul. U Podjezdu    755 999,-   84 000,-
Oprava vozovky a odvodnění komunikace ul. 
Mimoňská a Českolipská v Liberci  

   882 764,- 98 085,-

Úprava odvodnění - ul. K Bucharce     835 387,- 174 873,-
Oprava odvodnění komunikace ul. Karlinská  1 399 926,- 155 548,-
Oprava odvodnění komunikace ul. Horská v Liberci   

dotace vrácena  
 

celá akce uhrazena v r. 2010  

Svárovská ul.     213 118,- 23 680,-
Jahodová ul.   181 379,-   20 154,-
Lávka Temná přes Harcovký potok     45 000,-     5 000,-
Oprava konstrukce vozovky a sil. Tělesa v ul. 
Kopeckého 

135 208,- 114 797,-

Oprava mostu v ul. Karlovská  101 464,- 11 274,- 
Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá   177 414,-  19 714,-
Úprava odvodnění ul. Křižanská   302 399,- 33 600,-
Úprava odvodnění - ul. Novinská - propustek č. 1 a 2 307 631,- 34 182,-
Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova 
v Liberci  

775 447,- 86 161,- 

Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý vrch 
v Liberci  

715 536,- 79 505,-

Oprava vozovky pod silničním motem I/35 a 
železničním mostem ČD v ul. Železniční v Liberci  

736 956,- 84 884,-

Oprava odvodnění komunikace v u. Obchodní a 
Svárovská v Liberci   

644 712,- 71 635,-

Oprava odvodnění v ul. Volgogradská  185 655,- 20 629,-
Oprava odvodnění - ul. Sáňkařská  69 626,- 7 737,-

 
b) vrácení dotace pro akci „Oprava odvodnění komunikace v ul. Horské v Liberci“, ve výši 

340.163,- Kč    
c) zrušení žádosti „Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“   

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
1. předložit zprávu o skutečném čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou 
v roce 2010“ v souladu s tímto čerpáním předat poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování 
akce    

KT: 30.6.2012  

 
2. informovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o tom, že na akci „Oprava odvodnění 

komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“ dle registračního listu č. 217D117008793 nebude 
Statutární město Liberec žádat o uvolnění dotace           

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 73/2012 

Prodloužení termínu platnosti Plánu odpadového hospodářství Statutárního 
města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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prodloužení termínu platnosti Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Liberec do roku 
2015. 

USNESENÍ Č. 74/2012 

MFRB - přijetí daru vodohospodářských staveb  k. ú. Staré Pavlovice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí daru  
 
a) vodovodního řadu v délce 635 m, gravitační kanalizační stoky v délce 868,2 m, tlakové 

kanalizační stoky v délce715,8 m, 1 ks ČSOV, přípojky NN v délce 441,6 m elektopřípojky 
v délce 1,85m a 2,07m a bezpečnostního přepadu v délce 14,85 m (akce „Sídelní útvar 
Pavlovice 3 - I. etapa“) umístěné na pozemcích parc. č. 690/136, č. 690/138, č. 690/156, č. 
690/151, č. 690/148, č. 690/143, č. 690/151, č. 690/140, č. 690/137, č. 692/6, č. 762/333, č. 
762/330, č. 692/1, č. 690/201, č. 762/1, č. 762/301, č. 762/300, č. 762/299, č. 762/298, č. 
762/297, č. 762/2, č. 755 vše v k. ú. Staré Pavlovice a pozemcích parc. č. 972/2, 972/1, 984/2  
983/2 vše v k. ú. Stráž nad Nisou 

 
b) vodovodního řadu v délce 542,3 + 7x podzemní hydrant a gravitační kanalizační stoku v délce 

338/1 m + kanalizační šachta (akce „Sídelní útvar Pavlovice 3. - II. etapa umístěné na 
pozemcích parc. č. 762/1, č. 762/301, č. 762/300 a č.762/298 vše v k. ú. Staré Pavlovice  

 
od Nového bydlení Pavlovice, družstvo, Zeyerova 891/35, 460 01 Liberec 1,   
IČ: 25448617 
 
2. protokolární předání vodohospodářských staveb dle bodu 1. a) a b) společnosti Severočeská 

vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a budoucí prodej 
těchto staveb za kupní cenu stanovenou SVS a.s. 

 

REAL SPACE s.r.o. - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Tento materiál byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 75/2012 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt 
"Parky lidové sady I." 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/1092/S na projekt „Parky Lidové sady 
I.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: březen 2012 

USNESENÍ Č. 76/2012 
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Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 
za rok 2011      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za rok 2011  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace. 

T: duben 2012 

USNESENÍ Č. 77/2012 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci za rok 2011      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2011 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace. 

T: duben 2012 

USNESENÍ Č. 78/2012 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zařazení níže uvedených projektů do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit aktualizaci indikativního seznamu 
předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli dotace. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 79/2012 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 23. února 2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

n e b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 23. 
února 2012. 
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Přílohy: k usn. č. 67/2012 
              k usn. č. 68/2012 
              

 

 

 

 

V Liberci dne 5. dubna 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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



 
           Příloha č.1 
 
poř. 
číslo 

část č.p. adresa č.jedn. vel. vým. 
(m2) 

cena  
obvyklá 
v místě i 
čase 

 (v Kč) 

Cena pro 
výběrové 
řízení  
(v Kč) 

1. 01 74 5. května 001 3+1 76,97 760.000,- 760.000,- 
 

2. 01 74 5. května 
 

002 3+1 83,53 850.000,- 850.000,- 

3. 01 511 Klostermannova 
 

005 2+KK 46,90 540.000,- 540.000,- 

4. 01 1077 Luční 
 

012 1+0 35,50 245.000,-    245.000,-  

5. 02 213 Studničná 
 

002 1+1  26,74  220.000,- 220.000,- 

6. 10 253 Jáchymovská 
 

013 1+1  44,90  475.000,- 475.000,- 

7. 12 516 Letná 
 

042 1+1 43,80 410.000,- 410.000,- 

8.  14 791 Borový vrch 021 3+1 58,60 595.000,- 595.000,- 
 

9. 14 791 Borový vrch 041 1+1 38,90 410.000,- 410.000,- 
 

10. 15 665 Nezvalova 004 3+1 66,00 595.000,- 595.000,- 
 

 
 

Příloha k usnesení č. 67/2012



   
 

        Příloha č.1 
 
poř. 
číslo 

část č.p. adresa č. 
jedn. 

vel. vým. 
(m2) 

cena 
obvyklá 
v místě i 
čase (v Kč) 

nejnižší  
podání  
(v Kč) 

1. 01 74 5. května 
 

003 3+1 76,97 1,230.000,- 1,230.000,- 

2. 01 74 5. května 
 

006 3+1 85,51 1,280.000,- 1,280.000,- 

3. 01 511 Klostermannova  
 

004 2+1 92,32 1,440.000,- 1,440.000,- 

4. 01 1384 Riegrova  
 

001 3+1   80,78 1,270.000,-   1,270.000,-  

5. 03 37 Nám.Beneše 
 

001 3+1  129,53   1,440.000,- 1,440.000,- 

6. 03 37 Nám.Beneše 
 

006 3+1  90,73   825.000,- 825.000,- 

7. 14 792 Borový vrch 
 

019 1+1 38,90 640.000,- 640.000,- 

 
 

Příloha k usnesení č. 68/2012
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