
U S N E S E N Í  
Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 25. 4. 2013 

USNESENÍ Č. 63/2013 

Změna čl. IV. bod 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Změnu čl. IV. bod 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberce s účinností od 1. května 2013 
v tomto znění:  
„Statutární město může o průběhu zasedání zastupitelstva pořizovat pro potřeby vyhotovení zápisu 
zvukový záznam bez souhlasu přítomné veřejnosti. Tento zvukový záznam může být zveřejněn na 
webových stránkách statutárního města ve lhůtě sedm dní od konání zasedání zastupitelstva. 
Zveřejnění bude provedeno v souladu se zvláštními zákony, upravujícími ochranu údajů a omezení 
poskytování informací. Obrazový a zvukový záznam, pořizovaný za účelem přímého přenosu 
zasedání zastupitelstva prostřednictvím internetu (dále jen „audiovizuální záznam“), může být 
pořízen až po upozornění veřejnosti na jeho formu, způsob a rozsah použití. Audiovizuální záznam 
je archivován a zveřejňován na webových stránkách statutárního města. Zveřejnění 
audiovizuálního záznamu bude provedeno v souladu se zvláštními zákony, upravujícími ochranu 
osobních údajů, osobnostních práv a omezení poskytování informací. Nebude-li možné 
z technických důvodů dodržet požadavky zvláštních zákonů, audiovizuální záznam nebude 
zveřejněn.“  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vydání úplného znění jednacího řádu a jeho 
zveřejnění na webových stránkách města.     

T: bezodkladně      

USNESENÍ Č. 64/2013 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí: 

pozemky p. č. 4810/1,4810/2,4810/3, k. ú. Liberec 
kupujícím: 
1. manželé Bc. Radmila Krištofková,  
a Pavel Krištofek,  
za kupní cenu 382.000,- 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. 170/2, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícímu: 
1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425 
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sídlem Děčínská 4, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
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. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí: 
pozemek p. č. 1087/44, k. ú. Horní Růžodol 
kupujícím:  
manž. Bc. Vít Rychetský,  
a Jiřina Rychetská,  
za kupní cenu 38.500,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
II. Záměr prodeje pozemků 
1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 461/2, k. ú. Liberec formou 

výběrového řízení s právem přednosti budoucího vlastníka budov na pozemcích p. č. 461/4, 
461/5, pozemků p. č. 461/4, 461/5, vše v k. ú. Liberec, za cenu cca 52.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky 

2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.757/7, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení s právem přednosti majitele garáže na tomto pozemku za cenu 6.000,-Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

3. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č.3326/32 a 5910/2, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
11.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

4. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4212/5, 
4212/6,4212/7,4212/8,4818/3,4817/3,4817/4, 4816/3, k. ú. Liberec formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka sousedících pozemků p. č. 4212/4,4212/3,4212/2, 4212/1, 
4818/1,4817/1,4817/2,4816/2, k. ú. Liberec za cenu 90.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky 

5. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1282/19, k. ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
28.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

6. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1716/265, k. ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení za cenu 10.000,- Kč s právem přednosti vlastníka stavby na tomto 
pozemku za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

7. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2234/2, k. ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 9.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

8. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 690/6, k. ú. Horní Hanychov 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
15.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

9. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 117/3 (odděl. z pozemku p. č. 117) 
a pozemku p. č. 207 v k. ú. Starý Harcov, včetně stavby mostu, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků pozemků p. č. 199/2, 204, 205/1, 205/15, 208 a staveb na 
pozemcích p. č. 199/1, 205/3, 205/4, 205/9, 205/12 a 211/2, za cenu dle ZP 2,234.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

10. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 257/81, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 254 a budovy 
čp. 123 za cenu cca 99.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
III. Změna usnesení ZM 
Zastupitelstvo města po projednání  
 
s c h v a l u j e     
prodloužení lhůty k  podpisu kupní smlouvy na prodej budovy čp. 83, ul. Na Žižkově, Liberec 6, 
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na pozemku p. č. 857, k. ú. Rochlice u Liberce, do 31.5.2013  
 
IV. MO Vratislavice nad Nisou  
1. Prodej pozemku  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 
3196 - 204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Radkovi a Monice Flejberkovým, za kupní cenu 1,300.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec 

USNESENÍ Č. 65/2013 

Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního 
města Liberec dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e   

s okamžitou platností výkonem činností zástupce Statutárního města Liberec při občanských 
sňatcích dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, Mgr. Zuzanu Tachovskou, 
členku zastupitelstva. 

USNESENÍ Č. 66/2013 

Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

uzavření „Darovací smlouvy“, přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 152/58, 
152/59, 152/60, 152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ a to mezi skupinou 
soukromých investorů Ing. Pavlem Cejnarem, Ing. Zbyňkem Bestou, Ing. Petrem Pleškem, Karlem 
Hajlekem, Nikol Hajlekovou, Annou Hajlekovou, Vladimírou Soukupovou Darjou Pokornou, Ing. 
Jiřím Merzem, Vlastou Burešovou, Václavem Novákem, Milanem Korábem a Statutárním městem 
Liberec 

a  u k l á d á   

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, 
po schválení přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 152/58, 152/59, 152/60, 152/7, 
152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního 
dokumentu.  

T: 05/2013 

USNESENÍ Č. 67/2013 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

Výroční zprávu o činnosti Městské police Liberec za rok 2012.  
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USNESENÍ Č. 68/2013 

Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Lukáše Martina, náměstka primátorky, zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (IČ: 47311975, se sídlem Liberec 3 
Mrštíkova 3, PSČ 461 71) dne 22. května 2013 od 14:00 hodin v sídle společnosti. 

T: 05/2013 

USNESENÍ Č. 69/2013 

Pověření delegáta na XXXVII. řádnou 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 16. května na řádné valné hromadě 
společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., (IČ: 63146746, se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10, 460 
10) dne 16. května 2013 od 11.00 hodin v sídle společnosti.  

T: 05/2013 

USNESENÍ Č. 70/2013 

Aktualizace indikativního seznamu 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  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit oznámení aktualizace indikativního seznamu 
IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 71/2013 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v 

Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

1. vyřazení těchto projektů z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní 
      a kvalitní život v Liberci na základě vlastní žádosti předkladatelů: 

- Centrum historie tramvajové dopravy, předkladatel DPMLJ, a. s. 
- Výstavba multifunkčního hřiště TUL, předkladatel Volejbalový klub Technické 



 5

           univerzity v Liberci 
- Modernizace DDM Větrník - bezbariérový vstup, předkladatel Liberecký kraj 
- Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec, předkladatel Liberecký kraj 

2. aktualizaci indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
      v Liberci, dle níže popsaného postupu 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit oznámení aktualizace indikativního seznamu 
IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci poskytovateli dotace. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 72/2013 

Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

1. Deklaraci Zdravého města  
2. vstup Statutárního města Liberec do Národní sítě Zdravých měst ČR s platností od roku 2013 
3. Lukáše Martina, náměstka pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, jako politika 

Projektu Zdravé město 
4. Ing. Pavlínu Prášilovou, manažerku oddělení rozvojové koncepce, jako koordinátora projektu 

Zdravé město a Místní agendy 21   

a  u k l á d á  

koordinátorovi projektu Zdravého města, zajistit podpis Deklarace a žádosti o vstupu do Národní 
sítě zdravých měst.                              

T: 04/2013 

USNESENÍ Č. 73/2013 

Zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012      

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012.      

 

Žádost o převod finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  

Tento bod byl stažen z programu jednání.     
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USNESENÍ Č. 74/2013 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

Závěrečnou zpráva o hospodaření Ekofondu SML v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 75/2013 

Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru 
správy veřejného majetku SML pro rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

Přidělení dotací v celkové výši 145.000,- Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky 
recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 
 
1. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o., Riegrova16, Liberec, ve výši 57.000,- Kč 
2. ČSOP ZO Kateřinky, ve výši 38.000,- Kč 
3. Asociace NNO Libereckého kraje, ve výši 50.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit s žadateli uzavření smluv o dotaci na podporu 
recyklace odpadů. 

T: 30.5.2013 

 
Pozastavení výzev a poskytování dotací ze všech účelových fondů Statutárního 
města Liberec 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2013 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 76/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e      

rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města 
Liberec za rok 2013.  

Termín: neprodleně 
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Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 77/2013 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. čtvrtletí 2013 

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. čtvrtletí 
2013. 

USNESENÍ Č. 78/2013 

Rezignace člena Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání zastupitelstva města a 
jmenování nového člena 

Zastupitelstvo města po projednání 

o d v o l á v á  

paní Moniku Zajíčkovou z funkce členky Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání zastupitelstva 
města, 

j m e n u j e  

Mgr. Hanu Zábojníkovou do funkce členky Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
zastupitelstva města  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit jmenování Mgr. Hany Zábojníkové do funkce členky Výboru pro školství, výchovu a 
vzdělávání zastupitelstva města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 79/2013 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 44/2013, 5/2013, 16/2013, 42/2013, 43/2013, 
33/2013, 55/2013, 50/2013, 61/2013 
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a s vypuštěním termínu kontroly: u usnesení č. 211/2012 - podán el. poukaz. 

USNESENÍ Č. 80/2013 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 28. 3. 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
28. března 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 

V Liberci dne 2. května 2013 

 
 

 

 

 

 
 

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

 


