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

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 30. 5. 2013 

USNESENÍ Č. 81/2013 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej obsazené bytové jednotky 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej obsazené bytové jednotky č. 130/8 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 185/43357 na společných částech budovy č. p. 130 - 133, ul. Františkovská - 
Metelkova, Liberec III - Jeřáb a podílu o velikosti 185/43357  na pozemcích p. č. 4898, p. č. 4897, 
p. č. 4896 a p. č. 4895 v k. ú. Liberec, souvisejících s budovou čp. 130 - 133, ul. Františkovská-
Metelkova, Liberec III - Jeřáb,  
kupujícím v pořadí: 
 
1. Manželé Ivan a Anna Beldovi 

za kupní cenu 399.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

  
2. Manželé Miroslav a Lenka Filipovi 

za kupní cenu 250.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1 

 
II. Záměr prodeje pozemků 
1. Zastupitelstvo dne 30.5.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5606, k. ú. Liberec 

formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 5607 a budovy čp. 1156 
formou výběrového řízení za cenu 396.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Zastupitelstvo města dne 30.5.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1558/42, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto 
pozemku za cenu 6.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Zastupitelstvo města dne 30.5.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1583/387,  k. ú. 
Rochlice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 19.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Zastupitelstvo města dne 30.5.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 616/3, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku 
a pozemku p. č. 616/1, k. ú. Ruprechtice za cenu 18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

5. Zastupitelstvo města dne 29. 11. 2012 schvaluje záměr  prodeje pozemků p. č. 2697/2, 2697/5, 
k. ú. Liberec formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka garáží na pozemcích p. 
č. 2697/2, 2697/5, k. ú. Liberec, za cenu: 53.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky  

6. Zastupitelstvo  města dne 30.5.2013 schvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 177/133, k. ú. 
Dolní Hanychov  formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 
172/12, 177/35, 177/36, budovy na pozemku p. č. 177/35, vše v k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 
34.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 
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7. Zastupitelstvo  města dne  30. 5. 2013  schvaluje  záměr  prodeje   části pozemku p. č. 729/2, 
k. ú. Krásná Studánka, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za 
cenu cca 111.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

 

III. Nabytí nemovitosti 
Zastupitelstvo města dne 30. 5. 2013 schvaluje nabytí pozemku p. č. 1094/3 v k. ú. Rochlice u 
Liberce od Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ: 69797111 a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 
č. SBP/12883/ULB/2012“ dle přiloženého návrhu. 
 
IV. MO Liberec - Vratislavice nad Nisou    
1. Dohoda o narovnání 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem 
Liberec, IČ: 00262978, společností IMOBILIEN AG, s.r.o., IČ: 25438557 a Bytovým družstvem 
IMOBILIEN Sladovnická, IČ: 27350096, za podmínky, že do dohody bude doplněno do 
posledního článku, že bytové družstvo IMOBILIEN AG se zavazuje do 10 dnů od podpisu 
smlouvy vzít zpět žalobu vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem – Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit provedení všech úkonů spojených se 
schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 82/2013 

Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 14/2013 o rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města 
Liberec 

s c h v a l u j e   

v souladu s rozpočtovým opatřením č. 1  a č. 3 rozdělení finančních prostředků mezi účelové 
fondy Statutárního města Liberec následujícím způsobem: 
Sportovní fond                                                              4,746.420,-  Kč 
Kulturní fond                                                                   618.300,-  Kč  
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání                            618.300,-  Kč 
Fond zdraví                                                                      279.359,-  Kč 
Fond prevence                                                                 274.800,-  Kč  
Ekofond                                                                           240.450,-  Kč 
Městský fond rozvoje bydlení                                                     0,-  Kč 
Fond pro partnerskou spolupráci                                        34.350,-  Kč 

 

Zůstatek ve výši                                                             6,480.021,-  Kč se zařazuje do běžné          
                                                                                                           rezervy města 
Příspěvek Naději, občanskému sdružení                           708.000,-  Kč 
na provoz nízkoprahového denního centra Valdštejnská  

 

Příspěvek Návratu, obecně prospěšné společnosti     1,000.000,- Kč 
na provoz sociální služby azylový dům Speramus 
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a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k naplnění usnesení.  

Termín: 30.5.2013 

USNESENÍ Č. 83/2013 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Rozpočtové opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013 

u k l á d á  

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

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 84/2013 

Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa bank, a. s., IČ: 47116102 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru s bankou Equa bank, a.s., IČ: 47116102, se sídlem: 
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, dle níž bude tato banka poskytovat Statutárnímu městu Liberec  
kontokorentní úvěr až do limitu 30,000.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat Smlouvu o 
kontokorentním úvěru s Equa bank, a.s., IČ: 47116102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 
8. 

Termín: neprodleně 
 

Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 1. 
června 2013 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena 
komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva 
města 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 85/2013 

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2012,  
a to bez výhrad 
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a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu  
Statutárního města Liberec za rok 2012 do nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: do 30.6.2013 

USNESENÍ Č. 86/2013 

Revokace části bodu 3. usnesení zastupitelstva města č. 161/2012 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zrušení části bodu 3. usnesení zastupitelstva města č. 161/2012 týkající se přijetí daru  
spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 595/1, ost. pl./ost. komunikace v k. ú. 
Ruprechtice od spoluvlastníka pozemku pana Jaroslava Jenčeka 

2. přijetí daru spoluvlastnických podílů v celkové výši ideální ½ pozemku parc. č. 595/1, ost. 
pl./ost. komunikace o výměře 1514 m2 v k. ú. Ruprechtice od spoluvlastníků, Petry Potočkové, 
a Lenky Vávrové. 

 
 

Změna usnesení - směna pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

Zvýhodněný prodej pozemků v Růžodole I - tzv. Opičák 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 87/2013 

Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví Statutárního města Liberec      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej spoluvlastnických podílů dle Přílohy č.1 formou přímého prodeje (dle zákona č.72/1994 Sb. 
v platném znění) a dle Přílohy č.2 formou výběrových řízení s předností spoluvlastníků pozemku 
(dle § 140, § 605 a § 606 zákona  č.40/1964 Sb. v platném znění). 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit obeslání všech 
dotčených osob nabídkou k odkoupení spoluvlastnických podílů. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 88/2013 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2013, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce 

Zastupitelstvo města po projednání 
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v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství na území města Liberce. 

USNESENÍ Č. 89/2013 

Návrh financování sociálních služeb z rozpočtu města - Komunitní plánování pro 
roky 2014 - 2016 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

výši příspěvku z rozpočtu města do sociálních služeb (Komunitní plán, fond zdraví, fond 
prevence) pro období roků 2014 - 2016, na úrovni 25% z příjmů SML z odvodů za provozování 
výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her. V případě nenaplnění výše 
uvedeného příjmu pak použít částku z rozpočtu města v minimální výši 10 mil. Kč za každý 
jednotlivý rok daného období. 

USNESENÍ Č. 90/2013 

Přijetí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva vnitra ČR 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové neinvestiční dotace z MVČR na úhradu čistého nájemného nebo jeho části 
azylantům podle varianty č. II A ve výši 58.236,- Kč a účelové neinvestiční dotace na rozvoj 
infrastruktury obce podle varianty č. I ve výši 400.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování 
poskytnuté dotace.           

T: 31.12.2013 

USNESENÍ Č. 91/2013 

Státní účelová dotace MV ČR – „Liberec - Rozšíření MKDS - III. etapa“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Poskytnutí státní účelové dotace MV ČR na realizaci preventivního projektu „Liberec - 
Rozšíření MKDS - III. etapa“ 

2. Spoluúčast obce ve výši 38.000,- Kč na financování projektu. Finanční spoluúčast obce na 
tomto projektu musí být minimálně ve výši 10 % celkových nákladů dílčího projektu 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci výše uvedeného 
projektu 

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zařadit příslušnou 
poskytovanou dotaci v celkové výši 339.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro 
městskou policii. 
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USNESENÍ Č. 92/2013 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků 
na IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci poskytovateli dotace.  

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 93/2013 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků 
na IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 94/2013 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení alokace projektu „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci, předkladatele 
Liberecký kraj, na částku 10,269.987,30 Kč

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 
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USNESENÍ Č. 95/2013 

Návrh dodatku č. 9 ke smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec 
a JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s. r. o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec a JEŠTĚDSKOU 
SPORTOVNÍ, spol. s. r. o., 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis dodatku č. 9 ke smlouvě č. 
3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec a JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s. r. o.. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 96/2013 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na jmenování místopředsedy Správní 
rady fondu prevence dle nově schváleného statutu fondu 

Zastupitelstvo města po projednání 

j m e n u j e  

Bc. Halinu Doležalovou do funkce místopředsedy Správní rady Fondu prevence Statutárního 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování místopředsedy Správní rady 
Fondu prevence SML. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 97/2013 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

náměstka primátorky Bc. Jiřího Šolce zastupováním obce na řádné valné hromadě společnosti 
Krajská nemocnice Liberec, a.s., (IČ: 27283933, se sídlem Liberec I. Staré Město, Husova 10, 
PSČ 460 03), která se koná dne 20. června 2013 od 13:00 hodin v sídle společnosti.  

T: 06/2013 

USNESENÍ Č. 98/2013 

Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, 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 
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Severočeská vodárenská společnost a.s. (IČ: 49099469, se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, 
PSČ 415 50) dne 13. června 2013 od 10.00 hodin v sídle společnosti. 

T: 06/2013 
 

 

Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 99/2013 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 25. 4. 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
25. dubna 2013. 

 

 
 
 
Přílohy: k usn. č. 81/2013, bod III. 

        k usn. č. 87/2013 
 

 

 

 

 

V Liberci dne 6. června 2013 

 
 

 

 

 

 
 

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



 

Příloha k usnesení č. 81/2013, bod III.



 

Příloha k usnesení č. 81/2013, bod III.



 
 

Příloha k usnesení č. 81/2013, bod III.



 
 
 
 

Příloha k usnesení č. 87/2013



 

Příloha k usnesení č. 87/2013
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