
U S N E S E N Í  
Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 27. 6. 2013 

USNESENÍ Č. 100/2013 

Pověření delegáta na mimořádnou 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 jednání mimořádné valné hromady 
společnosti Teplárna Liberec, a.s., ( IČ: 62241672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 
641/34a, PSČ 460 01), která se koná dne 28. června od 15:00 hodin v sídle společnosti.  

T: 06/2013 

USNESENÍ Č. 101/2013 

Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní Šikolovou Šárkou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní  Šárkou Šikolovou,  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s Šárkou Šikolovou.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 102/2013 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej staveb 
1. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej objektu s garážovými stáními na 

pozemku p. č. 4158/7, ul. U Besedy, Liberec 3, pozemek p. č. 4158/7, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
Ing. Stepan Kindrat,  
Ing. Oleksandra Kindratová,  
za kupní cenu 232.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
2. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitostí: 

jiná stavba na pozemku p. č. 521/2, ul. České mládeže, Liberec 8, pozemky p. č. 521/2, 521/1, 
vše v  k. ú. Dolní Hanychov 
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kupujícím:  
Ing. Radek Svoboda,  
MVDr. Karolina Svobodová,  
za kupní cenu 1,745.000,- 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 dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 3326/32, 5910/2, k. ú. Liberec 
kupujícímu: 
1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
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. 

 
2. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
       pozemky p. č. 4212/5 ,4212/6, 4212/7, 4212/8, 4818/3, 4817/3, 4817/4, 4816/3, k. ú. Liberec 
      kupujícímu: 
      1. Společenství pro dům 813 - 820 Vaňurova Liberec, IČ: 27316980 
      Vaňurova 818, Liberec 3, 460 02                           
      za kupní cenu 90.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
    
3. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1282/19, k. ú. Rochlice u Liberce 
      kupujícímu: 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
      sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
      za kupní cenu 28.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
     
4. Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení. 
 
5. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1716/265, k. ú. Rochlice u Liberce 
      kupujícímu: 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
      sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
      za kupní cenu 10.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
6. Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení. 
 
7. Zastupitelstvo města nepřijalo předložený návrh usnesení. 

 

8. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 2234/2, k. ú. Ruprechtice 
      kupujícímu: 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
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      sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
      za kupní cenu 9.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
9. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 704, k. ú. Kateřinky u Liberce 
      kupujícímu: 
      1. EXTERNAL WORK, s.r.o., IČ: 25498339 
      sídlem Kateřinská 122, 460 14 Liberec 17                           
      za kupní cenu 90.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
10. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č.323/1, k. ú. Rudolfov 
kupující:  
Alexandra Hochmanová,  
za kupní cenu 50.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 

11. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 690/6, k. ú. Horní Hanychov 
      kupujícímu: 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
      sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
      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. 

 
III. Záměr prodeje pozemků 
1. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 761/1, 761/2, 

761/3, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení, za cenu dle ZP ve výši 95.000,- Kč. 
2. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje  záměr prodeje pozemků p. č. 768,769, k. ú. 

Kateřinky u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka okolních 
pozemků za cenu 840.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Zastupitelstvo  města  dne 27.6.2013 schvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 425, k. ú. Doubí 
u Liberce, formou výběrového řízení  za cenu 65.000,- Kč. 

4. Zastupitelstvo  města  dne 27.6.2013 schvaluje záměr  prodeje části pozemku p. č. 1444,   k. 
ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení  za cenu cca 92.000,- Kč. 

5. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1747/39, k. ú. 
Starý Harcov formou výběrového řízení s právem vlastníka pozemku p. č. 1747/40 a budovy 
čp. 571 za cenu 12.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
IV. Směny pozemků 
Zastupitelstvo města dne 27. 6. 2013 schvaluje směnu pozemků p. č. 223/5 a 224/3 odděl. 
z pozemků p. č. 223 a 224, k. ú. Starý Harcov  
ve vlastnictví: 
GLOBAL OFFICE MANAGEMENT s.r.o., IČ: 27305082, 
Opatovická 160/18, Praha 1, 
za pozemky p. č. 217/3 a 218/1 odděl. z pozemků p. č. 217 a 218, k. ú. Starý Harcov  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, s doplatkem městu ve 
výši 46.200,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 5.377,- Kč. 
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V. Změna usnesení 
1. Prodloužení lhůty k podpisu KS 

 
Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.170/2, k. ú. Rochlice u 
Liberce do 31.8.2013. 

  
VI. Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou (ZM)  
1. Prodej pozemků 
1.1.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1255, při ul. Dlážděná, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, za kupní cenu 17.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  

 
1.2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 

94/1 o výměře cca 90 m2, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, za kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před podpisem 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
1.3. Projednávání tohoto bodu bylo odročeno. 

 

2. Prodej volné bytové jednotky 
Zastupitelstvo města po projednání: 
a) schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1400/62, v budově č. p. 1400, ul. Zámecký vrch, 

Liberec XXX ze seznamu neprivatizovatelného majetku Statutárního města Liberec, 
b) schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č. p. 1400, ul. Zámecký vrch, 

Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 na společných 
částech budovy a p.p.č. 1257 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Lence 
Trakalovým, za kupní cenu 990.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec.  

 
3. Budoucí směna pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST s.r.o., 
Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec IX, IČ 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 262978, termín 
podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
4. Prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy, na 
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, a to 
z 10.6.2013 do 31.8.2013 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 103/2013 

Přijetí daru - veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Darovací smlouvy“, přijetí daru „veřejného osvětlení, na p. č. 152/58, 152/59, 152/60, 
152/7, 152/35, 152/36, 149/5, 152/72, 152/73, 152/55, 152/37, 152/74, 152/75, 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, 
 

a) po schválení přijetí daru „veřejného osvětlení, na p. č. 152/58, 152/59, 152/60, 152/7, 152/35, 
152/36, 149/5, 152/72, 152/73, 152/55, 152/37, 152/74, 152/75, k. ú. Horní Hanychov“ zajistit 
oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu.  

T: 07/2013 

USNESENÍ Č. 104/2013 

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu v rámci projektu „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ č. OLP/686/2010 

a  u k l á d á  

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

T: bezodkladně

USNESENÍ Č. 105/2013 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s 
Equa bank, a.s., IČ: 47116102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém 
úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s Equa bank, a.s., IČ: 47116102, se sídlem: Karolinská 
661/4, 186 00 Praha 8. 

Termín: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 106/2013 

Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka, a.s., IČ: 47116129 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru a zástavních smluv na nemovitosti: 
budova Liberec I - Staré město, č.p. 1359, občanská vybavenost, situovaná na pozemku p.č. 496/2 
a pozemek p.č. 496/2, zastavěná plocha a nádvoří a budovu Liberec XXXIII – Machnín, č.p. 114, 
k bydlení, situovaná na pozemku p.č. 60/2 a pozemek p.č. 60/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
s bankou PPF banka, a.s., IČ: 47116129, se sídlem: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, dle 
níž bude tato banka poskytovat Statutárnímu městu Liberec kontokorentní úvěr až do limitu 
40,000.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat veškerou smluvní dokumentaci s bankou 
PPF banka, a.s., IČ: 47116129, se sídlem: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41. 

Termín: neprodleně 
 

Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál 
Ještěd a. s.  

Projednávání tohoto bodu bylo odročeno. 

USNESENÍ Č. 107/2013 

Odkoupení pozemků v areálu letiště Liberec od ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

odkoupení pozemku p. č. 1028/22, k. ú. Františkov u Liberce a pozemku p. č. 1028/12, k. ú. 
Růžodol I od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111, sídlem 
Rašínovo nábř..390/42, Praha 2 - Nové Město za cenu z výběrového řízení ve výši 21.200,- Kč a 
uzavření kupní smlouvy dle Kupní smlouvy č. ULB/012/2013 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Kupní smlouvu čj. ULB/012/2013. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 108/2013 

Změna usnesení – prodej částí pozemků p. č. 97/1 a 97/2, k. ú. Růžodol I 

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 179/10/V/4 ze dne 16. 9. 2010 

a  s c h v a l u j e  

záměr prodeje částí pozemků p. č. 97/1 a 97/2 v k. ú. Růžodol I formou výběrového řízení 
s právem přednosti pro Jezdecký klub LIBEREC, V Zátočině 28/15, Liberec 11, IČ: 46744533, za 
cenu cca 105.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
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USNESENÍ Č. 109/2013 

Změna usnesení - převod pozemků v k. ú. Starý Harcov 

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 239/2012/IV/1 ze dne 29. 11. 2012 
usnesení č. 239/2012/IV/2 ze dne 29. 11. 2012 
usnesení č. 239/2012/IV/3 ze dne 29. 11. 2012 
usnesení č. 239/2012/IV/4 ze dne 29. 11. 2012 

a  s c h v a l u j e  

prodej pozemků p. č. 1238/1, p. č. 1428, p. č. 2221, p. č. 1507/1 a p. č. 1507/2, vše v k. ú. Starý  
Harcov ve vlastnictví Statutární ho města Liberec: 
 
Libereckému kraji, 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
IČ: 70891508, DIČ 70891508, 
za kupní cenu ve výši 3,123.080,- Kč. 

USNESENÍ Č. 110/2013 

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

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 46/2013/V/1 ze dne 28. 3. 2013 

a  s c h v a l u j e  

směnu pozemků p. č. 689/3 a 690/4 odděl. z pozemků p.č. 689 a 690/1, k.ú. Rochlice u Liberce, ve 
společném jmění manželů: 
Martin Tobiáš,  
a Dana Tobiášová,  
za pozemek p. č. 624/6 odděl. z pozemku p. č. 624/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, s doplatkem městu ve 
výši 20.000,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 4.634,- Kč. 

USNESENÍ Č. 111/2013 

Úprava cen nebytové jednotky a pozemků - výběrové řízení  

Zastupitelstvo města po projednání  

z r u š u j e   

usnesení dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2   

s c h v a l u j e   

úpravu (snížení) cen a jejich prodej opakovaným výběrovým řízením 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku  Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit vyhlášení výběrových 
řízení dle Přílohy č.1 a Přílohy č. 2.  
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T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 112/2013 

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B/ - 36200) 
ze dne 23. 11. 2012 mezi Statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B - 36200) ze dne 23. 11. 
2012 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390 a 
Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, dle předloženého 
návrhu. 

USNESENÍ Č. 113/2013 

Záměr prodeje vnitrobloku Jungmannova 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

prodej pozemků p.č. 4907, p.č. 4908, p.č. 4924, p.č.4925, p.č. 4928, p.č. 4929, p.č. 4932/1, p.č. 
4933, pozemek p.č. 4932/3 včetně objektu garáže, pozemek p.č.4932/4 včetně objektu garáže, 
pozemek p.č. 4932/5 včetně objektu garáže, pozemek p.č. 4932/6 včetně objektu garáže „vše k. ú. 
Liberec“ formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních nemovitostí za cenu:  
8,222.000,- dle ZP za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, vyhlásit výběrové řízení za schválených podmínek. 

T: neodkladně  

USNESENÍ Č. 114/2013 

Zřízení nové příspěvkové organizace - Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zrušení odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 
organizace v Liberci, nám. Míru 212/2 a jeho výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, 
s účinností od  1. července 2014, 

2. zřízení Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace a její zápis do 
rejstříku škol a školských zařízení a obchodního rejstříku, s účinností od 1. července 2014, 

3. dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové  
organizace, s účinností od 1. července 2014, 

4. zřizovací listinu Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace, 
s účinností od 1. července 2014 

a  u k l á d á  

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

T: září 2013 
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USNESENÍ Č. 115/2013 

Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 
měsíce července 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 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na stanovení nové výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Liberec a peněžitého plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, jako 
ocenění jejich práce pro SML při výkonu funkce předsedy nebo člena komise rady města a při 
výkonu funkce předsedy nebo člena výboru (s výjimkou předsedy a člena osadního výboru) 
zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši souhrnu stanovených 
odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od měsíce července 2013, 

s c h v a l u j e 

navýšení rozpočtové položky 5023 (odměny členů zastupitelstev obcí) o 951.000 Kč a současně i 
navýšení rozpočtové položky 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) o 86.000 Kč 
v rámci realizace nejbližšího rozpočtového opatření SML tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva města 
rozpočtové opatření, kterým bude realizováno schválené navýšení rozpočtových položek 5023 a 
5032 podle tohoto usnesení.   

USNESENÍ Č. 116/2013 

Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o partnerství na projektu se Sportovním klubem stolního tenisu Liberec, IČ: 
46745661, se sídlem Bezová 359/8, 46014 Liberec XIII - Nové Pavlovice a Sport Aerobic Liberec, 
o.s., IČ: 66112052, se sídlem Nezvalova 872/22, 46015 Liberec 15  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

T: 07/2013 

USNESENÍ Č. 117/2013 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt 
„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 118/2013 

MŠ Delfínek - realizace úspor energie, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 10067643 na projekt MŠ Delfínek - 
realizace úspor energie  

a  u k l á d á  

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

T: červen 2013 

USNESENÍ Č. 119/2013 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na projekt 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1139/S na projekt „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ 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: 07/2013 

USNESENÍ Č. 120/2013 

Podání dotační žádosti - „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z 
IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod 

2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Liberec, příspěvková 
organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, IČ: 00079677  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit 
1. podání žádosti o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální 

rady regionu soudržnosti Severovýchod 
2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Liberec, příspěvková 



 11

organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, IČ: 00079677 

T: 07/2013 

USNESENÍ Č. 121/2013 

Rozvoj využití IT na ZŠ města Liberec - Dodatek č. 1 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.22/02.0037 
v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II 
č. OLP/3264/2012 uzavřené s Libereckým krajem, IČ: 70891508   

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření příslušné smlouvy. 

T: 07/2013 

USNESENÍ Č. 122/2013 

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 projektu „Centrum pro přírodu“, předkladatele Čmelák – společnost přátel přírody, 
z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci na 
základě vlastní žádosti předkladatele 

2. vyřazení projektů „Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva 
Liberec“, „Rekreační a sportovní areál Vesec”, „Rekonstrukce skate - parku u školy 
Barvířská“, předkladatele SML, z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

3. přesunutí projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci“, předkladatele SML, do 
IPRM Liberec – zóna „Lidové sady” 

4. zařazení těchto projektů do indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci: 

Rekonstrukce a modernizace Jezdeckého 
klubu Liberec – II. etapa 

Jezdecký klub Liberec 

Rekonstrukce a revitalizace kina Varšava na 
universální sál s atraktivní dramaturgií 

Zachraňme kino Varšava, o.s. 

Obnova kostela sv. Antonína Velikého 
v Liberci 

Římskokatolická farnost – arciděkanství 
Liberec 

Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového 
hřiště ve Vratislavicích nad Nisou 

SML – MO Vratislavice nad Nisou 

Výstavba sportovní haly v areálu SK Rapid 
Pavlovice v Liberci 

SK Rapid Pavlovice 

Centrum podpory historického motorismu Mobile muzeum ČR, klub v AČR 
Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty Buriana, o.p.s. 
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Kulturně pohybové centrum Koloseum MCU Koloseum, o.p.s. 
 

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. 123/2013 

Poskytnutí dotace pro TSML, a. s., ve výši 300.000,- Kč pro zajištění správy, 
provozu a údržbu hřbitovů na rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

Poskytnutí dotace pro TSML, a.s., ve výši 300.000,- Kč pro zajištění správy, provozu a údržby 
hřbitovů na rok 2013  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností 
TSML, a.s., na zajištění správy, provozu a údržbu hřbitovů na rok 2013. 

USNESENÍ Č. 124/2013 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

vydání upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: 
 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit svým podpisem upravené majetkové přílohy 
ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření a předat 
podepsané dokumenty ředitelům příspěvkových organizací. 

T: 07/2013 

USNESENÍ Č. 125/2013 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací: 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49;  Základní 
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škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, 
Liberec, Švermova 403/40; Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6;  Základní 
škola, Liberec, U Školy 222/6;  Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 
564/43; Základní škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Sokolovská 328; Základní 
škola, Liberec, Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642; Základní škola, 
Liberec,  Dobiášova 851/5;  Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní škola, Liberec, Na Výběžku  
118; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44;  Základní škola, 
Liberec, Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; Základní škola praktická 
a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 
1359/19 ; Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16;  Mateřská škola 
„Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20; 
Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, 
Jugoslávská 128/1;  Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55; Mateřská škola 
„V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1; 
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 
661/20;  Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8;  Mateřská škola „Kamarád“, 
Liberec, Dělnická 831/7;  Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova  184/72;  Mateřská škola „U 
Bertíka“, Liberec, Purkyňova  458/19;  Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27; Mateřská 
škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U 
Školky 67; Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4;  Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12;  
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, 
Broumovská 840/7; Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29; Mateřská škola 
„Klíček“, Liberec, Žitná 832/19; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5; Mateřská 
škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12;  Mateřská škola, Liberec, Dětská 461;  Mateřská 
škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386;  Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2; 
Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100; Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, 
Gagarinova 788/9 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh 
primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům školských 
příspěvkových organizací.  

T: srpen 2013 

USNESENÍ Č. 126/2013 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická 
zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec primátorkou města, Bc. Martinou Rosenbergovou, a jejich předání 
ředitelům kulturních příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 127/2013 

Změny v personálním obsazení ve finančním výboru 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení ing. Jiřího Kittnera z funkce člena finančního výboru, 

v o l í  

Ing. Václava Podzimka, do funkce člena finančního výboru 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena finančního 
výboru. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 128/2013 

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 
4.820.881,- Kč na akce: „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ - 
kofinancování projektu dotovaného ze OPŽP ČR a „Rekonstrukce nákladních výtahů v DFXŠ“ 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit převod finančních prostředků pro ZOO Liberec a vypsání podlimitní veřejné zakázky na 
rekonstrukci nákladních výtahů v DFXŠ Liberec. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 129/2013 

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního 
fondu SML pro 1. kolo 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 1. kolo 2013 v celkové výši 306.200 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 2013 

s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

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

T: říjen 2013 

USNESENÍ Č. 130/2013 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2013 

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 Statutárního města Liberec v rámci 1. 
kola 2013 v celkové výši 383.825,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

2. 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 

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 131/2013 

Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jmenování místopředsedy 
Správní rady Kulturního fondu SML 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jmenování místopředsedy Správní rady Kulturního 
fondu SML PhDr. Evy Koudelkové v souladu s platným statutem kulturního fondu 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit jmenovací dekret a jeho předání PhDr. Evě Koudelkové, místopředsedkyni Správní rady 
Kulturního fondu SML. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 132/2013 

Návrh na jmenování místopředsedy Správní rady Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Sportovního fondu Statutárního města Liberec na jmenování místopředsedy 
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Správní rady Sportovního fondu Statutárního města Liberec Ing. Vladimíra Vojtíška v souladu 
s platným statutem sportovního fondu  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
zajistit jmenovací dekret a jeho předání Ing. Vladimíru Vojtíškovi, místopředsedovi Správní rady 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec.   

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 133/2013 

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

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy 2013 v celkové výši 276.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1, 
 
a  u k l á d á  
 
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec včetně 

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli 

T: 07/13 

USNESENÍ Č. 134/2013 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města 
Liberec v roce 2012    

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 135/2013 

Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na jmenování 
místopředsedy Správní rady Fondu zdraví SML dle nově schváleného statutu 
fondu 

Zastupitelstvo města po projednání  

j m e n u j e  
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MUDr. Miladu Rosenbergovou, do funkce místopředsedy Správní rady Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování místopředsedy Správní rady 
Fondu zdraví Statutárního města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 136/2013 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence 
SML v rámci I. výzvy roku 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. 
výzvy roku 2013 v celkové výši 272.475,- Kč.  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně proplacení 
schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli 

T: 08/13 

USNESENÍ Č. 137/2013 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města 
Liberec v roce 2012 

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 
2012. 

 

USNESENÍ Č. 138/2013 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2013 

a  u k l á d á  

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, zajistit v součinnosti 
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s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění předložit zastupitelstvu 
města. 

Termín: 31.3.2014 

USNESENÍ Č. 139/2013 

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y h l a š u j e  

místní referendum na základě § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o 
změně některých zákonů v platném znění,  
 
- na den 4.10.2013 od 10.00 hodin do 20.00 hodin, nebudou-li prezidentem republiky vyhlášeny 
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na termín v rozmezí od 13.9.2013 do 
4.10.2013, 
 
na základě návrhu přípravného výboru o následujících otázkách: 
 
1. Chcete,	aby	Statutární	město	Liberec	prodalo,	zastavilo	nebo	pronajalo	na	déle	než	 jeden	

rok	 soubor	 pozemků	 Letiště	 Liberec	 či	 jeho	 jednotlivé	 části	 uvedené	 v	usnesení	
Zastupitelstva	města	č.	246/2012?	

2. Chcete,	aby	orgány	 Statutárního	města	Liberce	prodaly	nebo	 zastavily	obchodní	podíl	 či	
jeho	 část	 v	městské	 společnosti	 Technické	 služby	 města	 Liberce,	 a.s.	 a	 v	dalších	
společnostech	s	majetkovou	účastí	města?	

3. Chcete,	aby	orgány	Statutárního	města	Liberce	prodaly,	zastavily	nebo	pronajaly	na	déle	
než	 jeden	 rok	městské	 pozemky	 a	 nemovitosti	 uvedené	 v	seznamech	 „Pozemky	 vyřazené	
z	privatizačního	procesu“	a	Nemovitosti	vyřazené	z	privatizačního	procesu“	dle	stavu	ke	dni	
1.	2.	2013,	které	byly	schváleny	Zastupitelstvem	města?	

s c h v a l u j e  

výši odměn pro předsedy a členy komisí ustavených pro konání místního referenda takto: 
	 předseda:  1.100,- Kč 
 člen:      700,- Kč 
 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
	

1. Informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení. 

T: neprodleně  
2. Zajistit přípravu a faktickou realizaci místního referenda 

                                                                                           T: v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 
3. Oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého 

v místním referendu Ministerstvu vnitra 

T: do 5 dnů od této skutečnosti 
4. Zveřejnit výši odměny členů komisí na úřední desce Magistrátu města Liberec a úřední desce 

Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 

                                                                                               T: nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování 
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USNESENÍ Č. 140/2013 

Hřbitov pro zvířata - vyřízení nesouhlasu občanů 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Nesouhlas občanů Rudolfova se zařazením plochy pro zřízení zvířecího hřbitova v městské části 
Liberec XXI - Rudolfov do návrhu územního plánu 

s c h v a l u j e   

- formu vypořádání s nesouhlasem OS RUDOLFOV - JIZERSKÉ HORY a  připomínkou 
k nově pořizovanému územnímu plánu a to v rámci vyhodnocení všech připomínek 
uplatněných k pořizovanému územního plánu 

- předložený návrh odpovědi petentům - koncept pro dopis pana náměstka.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 141/2013 

Nové názvy ulic 5/2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na pojmenování 3 nových ulic ve dvou lokalitách bytové výstavby ve městě, a to 
v lokalitách Vesec - Na kopci a Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda, ve smyslu obsahu důvodové 
zprávy. Jedná se tyto názvy: 
1) v lokalitě Vesec – Na kopci, k. ú. Vesec u Liberce - 2 názvy 

Na Úbočí - stavebně nedokončené používané propojení ulic Radostná s ulicemi Nad Nisou a   
                 Mladou, podél existující a budované zástavby rodinných domů. 
Pod Kopcem -  slepá pravostranná odbočka východním směrem z ulice Na Úbočí ke skupině 4  
                        budovaných rodinných domů a k zahrádkám. 

2) v lokalitě Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda - 1 název  
Skrytá - slepá pravostranná odbočka z ulice Tanvaldské, skrytá uvnitř bloku za objekty, které  
             jsou přímo u Tanvaldské ulice 

a  u k l á d á   

1. Ing. Luboru Franců, specialistovi odboru hlavního architekta, 
provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a 
ostatní organizace o nových názvech ulic 

        T: neprodleně 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí terénu 
        T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 142/2013 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 30. 5. 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 



 20

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
30. května 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
Přílohy: k usn. č. 107/2013 

        k usn. č. 111/2013 
        k usn. č. 112/2013 
        k usn. č. 129/2013 
        k usn. č. 130/2013 
        k usn. č. 133/2013 
        k usn. č. 136/2013 
 

 

 

 

V Liberci dne 4. července 2013 

 
 

 

 

 

 
 

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



 

 

Příloha k usnesení č. 107/2013



 

Příloha k usnesení č. 107/2013



 

Příloha k usnesení č. 107/2013



 

 

Příloha k usnesení č. 107/2013



                                                                                              Příloha: č. 1 – nebytová jednotka 
Poř.č.  adresa budovy parcelní číslo 

katastrální 
území 

usn. RM usn. ZM  původní cen 
 

upravená 
cena 

 
1. Frýdlantská 285, 

Liberec 1, nebytová 
jednotka 285/2 

485  
Liberec 

22.1.2013 
č. 25/2013 
bod III  

31.1.2013  
č. 5/2013 
bod III 

6,245.000,- 4,996.000,- 

 
 
 
                                                                                                               Příloha č.2 - pozemky 
Poř.č. katastrální území parcelní 

číslo 
usn. RM usn. ZM původní 

cena 
upravená 

cena 
 

1. Liberec 565 19.2.2013 
č. 126/2013 
bod III/1 

28.2.2013 
č. 35/2013 
bod III/1 

113.000,- 91.000,- 

2. Růžodol I 1361/20 19.2.2013 
č. 126/2013 
bod III/6 

28.2.2013 
č. 126/2013 
bod III/6 

354.000,- 336.000,- 

3. Machnín 35 22.1.2013 
č. 25/2013 
bod II/5 

31.1.2013 
č. 5/2013 
bod II/4 

781.000,- 625.000,- 

 

 

Příloha k usnesení č. 111/2013



D  O  D  A  T  E  K    č.   1 
k darovací smlouvě č. 1/2012/K/B-36200 reg.č. 5/12/0477 ze dne 23.11.2012 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
uzavřený níže uvedeného dne mezi účastníky 
 
 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 
jehož jménem jedná Ing. Radek Hanačík, ředitel úseku kanceláře GŘ 
IČ: 65993390 
bank. spojení: KB Praha 4, Nuselská 94  
č. účtu: 43935041/0100, VS: 36200 
jako dárce na straně jedné 
a 
Statutární město Liberec 
se sídlem: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978         DIČ: CZ 00262878 
jehož jménem jedná:  Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města 
jako obdarovaný na straně druhé 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách darovací smlouvy: 
 
 
1.) V čl. IV., se mění: 
 
 „cena administrativní“ se nahrazuje „cena zjištěná dle platných právních předpisů“  
 
 
2.) Mění se čl. VII., odst. třetí, který zní takto: 
 

 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se ohledně způsobu využití 
darovaného majetku zavázal, porušil nebo nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, že 
obdarovaný jako sankci převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny předmětu této smlouvy, 
zjištěné v době porušení povinnosti, minimálně však částku ve výši 100% ceny obvyklé v době 
bezúplatného převodu majetku dle této smlouvy dle znaleckého posudku č. 3502-87/09 ze dne 
27.7.2009 a to na účet a do rozpočtu dárce, ve lhůtě do 60 dnů ode dne zjištění porušení shora 
uvedeného závazku. 
 
Ostatní ustanovení darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 
V Praze dne: ………………..      V Liberci dne: ……………….. 
 
 

   
..................................................  .............................................................. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ing. Radek Hanačík 
ředitel úseku kanceláře GŘ 

             Statutární město Liberec 
Bc. Martina Rosenbergová 

primátorka města 
 

Příloha k usnesení č. 112/2013



Příloha č. 1

Celkové 
náklady    

akce

Výše 
požadovan

é dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Jiří Rozkovec Roseck & Muerto - KND (výroba a 
lisování hudebního CD) duben - květen 2013 39 300 17 700 0

lisování CD, tisk bookletu, mix zvukových stop, 
mastering, nafocení fotografií pro design bookletu, 
tvorba bookletu

2 Aleš Hnídek Nahrávání CD kapely Těla 1.4. - 1.10.2013 100 000 30 000 0 výroba CD (lisování, výroba bookletu, fotograf), 
pronájem studia, mastering

3 Kruh autorů Liberecka Kalmanach 2013 - 2014 1.1. - 31.7.2013 130 000 30 000 0 tisk

4 Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

Časopis "V" - 2. číslo, XII. ročník 
(červen 2013) 1.4. - 30.6.2013 270 000 30 000 0 tiskové práce

5 Prof. PhDr. Bohumil Nuska, 
CSc.

publikace "Bohumil Nuska: Bez 
studu a zábran" červen 2013 49 000 25 000 10 000 tisk a vazba, předtisková příprava

6 Milan Exner
publikace "Afekt, sen a skutečnost 
- K chápání díla F. M. 
Dostojevského"

červenec 2013 48 000 30 000 10 000 tisk a vazba , předtiskové práce

7 TOGGA, spol. s r. o. kniha "Varhanáři Predigerové" únor - říjen 2013 papír, tiskové služby, vazba * staženo z projednávání 
na vlastní žádost

8 BcA. Roman Dobeš kniha "DIVADLO FXKALBY" 31.5.2013 150 000 65 000 10 000 tisk, výroba DVD, grafická a předtisková příprava

9 Filmový klub Liberec publikace "10 let s Dětskou 
televizí Liberec" duben - srpen 2013 47 000 37 000 10 000 tisk publikace

10 Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace publikace Křišťálová noc leden - srpen 2013 (tisk 

červenec - srpen 2013) 110 000 35 000 20 000 tisk a výroba

11 Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace

Výstava k výročí hotelu a 
televizního vysílače na Ještědu 20.6. - 15.9.2013 66 000 30 000 15 000 tisk a výroba doprovodné publikace, tisk 

výstavních panelů

12 Severočeské muzeum v 
Liberci, přísp. organizace Liberecký flašinetář 2013 14. - 15.8.2013 60 000 20 000 10 000 tisk a výroba propagačních materiálů, grafické 

práce

13 Spolek ruprechtických 
sousedů 9. ruprechtický dětský den 2.6.2013 19 500 18 000 4 000 tisk a výlep plakátů

14 Spolek ruprechtických 
sousedů 10. ruprechtický rockový festival 17. - 19.5.2013 26 500 17 000 9 000 montáž a demontáž pódia, tisk a výlep plakátů 

15 Vít Suchomel Majáles 2013 1.5.2013 65 000 35 000 8 000 propagační materiály, pronájem pódia na hlavní 
scéně, ozvučení hlavní a vedlejší scény 

16
Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje 
o. s.

Modrý slon 2013 (8. ročník 
celostátní soutěže) červen 2013 96 000 30 000 10 000 propagace 

PoznámkaŽadatel Název akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 1. kolo roku 2013                                         
na akce zahájené v období od 1. dubna 2013 do 31. srpna 2013

(příjem žádostí do 28. února 2013 do 16:00 hodin)

Termín akceČ. Účel dotace
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Příloha k usnesení č. 129/2013



Příloha č. 1
Celkové 
náklady    

akce

Výše 
požadovan

é dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

PoznámkaŽadatel Název akce Termín akceČ. Účel dotace

17
Sdružení rodičů a přátel 
školy Mateřídouška při MŠ 
Korálek Liberec

Festival dětské knihy 2013 30.5. - 1.6.2013 výtvarný materiál, kompletní technické zajištění, 
organizační zajištění (dohody o provedení práce)

* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

18 Country & Western Cllub 
Liberec Hudební festival GODY 2013 9.6.2013 108 000 48 000 15 000 pronájem prostor, ozvučení akce, program, 

propagace

19 Outdoor films s. r. o. Mezinárodní festival outdoorových 
filmů 2013 - 11. ročník 12. - 15.11.2013 100 000 50 000 0

kancelářské potřeby, výroba - tisk katalogů, 
plakátů, letáků, reklamních tiskovin, spotů atd., 
umístění reklamních tiskovin, spotů a dalších 
nosičů, překlady, titulkování, úpravy a střih filmů

20 Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Stal jsem se postavou knížky 
aneb Iva Procházková, její knihy a 
já

duben - červen 2013 honorář za dvě besedy * staženo z projednávání 
na vlastní žádost

21 Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace cyklus pořadů "Noc literatury" květen 2013 honoráře (smlouva o spolupořadatelství s Českými 

centry)
* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

22 Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb hraní 
i čtení pro nejmenší duben - červen 2013 7 500 4 000 0 honoráře

23 Krajská vědecká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Máj - měsíc poezie (literární 
soutěž) duben - červen 2013 12 000 12 000 0 honoráře lektorům

24 Folklórní soubor JIZERA 
Liberec

Výroční vystoupení folklórního 
souboru Jizera 1.6.2013 82 000 42 000 20 000 výlep plakátů, tisk plakátů, tisk programů, pronájem 

divadla v Liberci, ozvučení představení

25 Otevřené stránky o. s. Nedělní pohádková odpoledne duben - srpen 2013 68 000 27 000 0 honoráře účinkujících, tužky, pastelky, výtvarné 
potřeby, výroba a tisk plakátů

26 Otevřené stránky o. s. Večery regionální kultury duben - srpen 2013 71 000 39 000 0 honoráře účinkujících, výroba a tisk plakátů, 
propagace

27 AUTOMUZEUM.CZ Prvomájový Veterán Festival - 2. 
setkání LIAZáků 1.5.2013 výroba a výlep plakátů, ozvučení areálu, 

vystoupení skupiny Volupsije
* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

28 RATAB o. s. RataBál 6.4.2013 33 000 8 000 0 pronájem sálu

29
Krajská nemocnice Liberec, 
a. s., Dobromysl - 
Dobrovolnické centrum

Musica Nosocominalis duben - červen 2013 9 000 9 000 0 honoráře hudebníkům, poplatky OSA

30 Základní škola Aloisina 
výšina Divadlo nás baví 1.4. - 31.8.2013 65 000 55 000 10 000  pronájem divadelního sálu v Liberci

31 Občanské sdružení Bohemia 
Cantat Liberec

Mezinárodní festival sborového 
zpěvu Bohemia cantat Liberec 
2013

22. - 25.8.2013 990 000 170 000 20 000 pronájem prostor, propagace

32 Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti Slunovratu na Martinské 
stěně 22.6.2013 26 000 21 000 2 000 plakát a propagace
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33 Sdružení TULIPAN Rok s TULIPANem

1.2.2013 - 31.12.2013 
(dotace bude využita na 

období březen - srpen 
2013)

167 000 50 500 5 000 propagace

34 Kruh přátel Severáčku Jarní koncert Severáčku 2013 14.4.2013 70 500 40 000 20 000 pronájem divadla v Liberci

35
Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Liberci

Doteky - Interview

(dotace požadována na 
období duben - červen 

2013) 
leden - červen 2013 a září 

- prosinec 2013

78 000 15 000 0 honoráře (autorské a účinkující)

36 Nadační fond Konopná Festival nápadů 2013 - Vyrábíme 
radost 18.5.2013 46 000 19 000 5 000 propagace

37 Liberecké fórum 2. ročník hudebního festivalu 
národnostních menšin 31.8. - 1.9.2013 299 220 50 000 10 000 zajištění fotografií a filmů - holocaust 

38 Marek Ottl Den plný zábavy srpen 2013 180 000 100 000 0 jeviště, zvuk, světla, propagace, pronájem 
materiálu na sportovní klání

39 Marek Ottl Tančírna s Big "O" Bandem květen a červen 2013 158 000 80 000 5 000 propagace

40 Quadrom o. s. realizace divadelního představení 
"Pokřivený charakter" 1.5. - 15.8.2013 97 000 52 050 0

ubytování,  scénografie, kostýmy, propagace, 
reklama, PR (výroba a výlep plakátů), tisk 
programů/knih, kancelářské potřeby , video, 
fotografie, pronájem zkušebny a divadla, autorské 
poplatky, inzerce (inzertní tisk a jiná média), 
alikvótní poměr při telefonném, provoz 
webových stránek, poštovné,  pronájem zvuku, 
světla a technického zařízení, administrativní 
náklady (udržovací náklady)

41 Pavel Havlík

Koncert u příležitosti významných 
životních jubileí dvou významných 
osobností liberecké hudební 
scény (Havlík, Ošanec)

31.5.2013 41 400 29 000 7 000 propagace (tisk a výlep plakátů)

42 Jan Štráfelda Výtvarný festival "Půda" - místo 
realizace Český Dub srpen 2013 70 000 40 000 0 grafické práce pro propagaci akce, výtvarné 

potřeby, zajištění ubytovacích podmínek

43 Mgr. Petr Hubáček Festival amatérského filmu 
Liberec - "FAFL 2013" 19. října 2013 30 000 15 000 0 výlep plakátů, výroba cen, pronájem plochy

44 Divokej Ir, o. s. Tančíme v divokém rytmu 1.4. - 31.8.2013 76 000 45 000 8 000 pronájem, propagace
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45 Jaroslava Kašparová
autorská módní přehlídka 
"Historie a krajkové spodní 
prádlo"

červen 2013 125 000 40 000 0 honoráře modelů, grafický návrh, propagace, 
scénografie (návrh scény), scénografická realizace

46 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace Léto v Lidových sadech 2013 červenec - srpen 2013 160 000 95 000 20 000

propagace, grafické práce (návrh plakátů), 
světelná a zvuková technika, náklady na zapůjčení 
filmů, technické zajištění promítání

47 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Digitalizace archivních materiálů 
ZOO Liberec duben - srpen 2013 60 000 50 000 0 digitalizace (scanování a úprava) diapozitivů a 

pozitivů, přepis VHS na DVD, přepis audio na DVD

48 Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, o. s. Bambiriáda Liberec 2013 24. - 25.5.2013 265 260 80 000 vyřazeno na 

jednání ZM ozvučení a osvětlení hlavního pódia 

Důvodem vyřazení bylo 
porušení pravidel, tj. podání 
této žádosti současně do 
dvou různých fondů 
(kulturní a fond pro podporu 
a rozvoj vzdělávání).

49 Hudební mládež ČR, o. s. Duhová bouře 2013 - 23. festival 
Hudební mládeže ČR v Liberci 7. - 9.6.2013 248 400 70 000 13 000

pronájem festivalových prostor, zvučení, světla,  
programová brožura, letáky, festivalové tiskoviny a 
plakáty (návrh, příprava, tisk, litografie)

50 Klub přátel výtvarného umění 
- pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci 1.5. - 30.6.2013 4 900 3 200 2 200 pronájem sálu a techniky

51 24TP, o. s.
neuvedeno                                      
(cyklistické závody s 
doprovodným programem)

7. - 9.6.2013 135 000 30 000 0 pronájem pódia, pronájem sportovního areálu 
Vesec

52 Boveraclub, občanské 
sdružení Jízdy historických tramvají 1.4., 1.5., 8.5., 8.6., 5.7. a 

6.7.2013 65 000 35 000 0
tisk jízdenek a letáků + vyvěšení, propagační polep 
historické tramvaje, oprava a přešití dobových 
uniforem

53 Občanské sdružení Carola Jarní koncert 9.6.2013 pronájem prostor a techniky (zvučení, světla) * staženo z projednávání 
na vlastní žádost

54
Galerie Fakulty umění a 
architektury Technické 
univerzity v Liberci

Výstava Borise Ondreičky (SK) 10.4. - 4.5.2013 86 180 45 250 8 000 fotodokumentace výstavy, tisk pozvánek, katalogu 
a plakátu k výstavě, pronájem dataprojektoru DLP

55 ZŠ Oblačná Liberec, přísp. 
organizace

Soutěž divadelních kroužků - 
místo realizace Dlouhý most, 
další vystoupení ve škole, družině 
a v mateřské škole

duben 2013 - příprava 
(květen 2013 - 

Dlouhomostecké 
divadelní hrátky, červen 
2013 - další vystoupení)

4 000 3 000 0 výtvarné potřeby na kulisy, papír do tiskárny na 
scénáře, materiál na kostýmy
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56 Spolek přátel Ostašova Ostašovská noc III - koncert 15.6.2013 24 200 12 600 6 500 zajištění ozvučení akce,  pronájem hřiště, pronájem 
osvětlení a pódia

57 Spolek přátel Ostašova Dobová bitva - sedmiletá válka 20.4.2013 56 200 23 000 5 000 pronájem školní tělocvičny, inzerce, grafický návrh 
a tisk letáků, informačních brožur 

58 Spolek přátel Ostašova Noc kostelů 24.5.2013 9 200 4 500 2 500 grafický návrh a tisk programu, zajištění ozvučení 
akce

59 Spolek přátel Ostašova Poutní slavnosti 20.4.2013 24 200 12 100 6 000 pronájem pódia,  grafický návrh a tisk letáků, 
informačních brožur, ozvučení akce

60 Společnost Sahadža jóga Meditační happening - naučme se 
řešit problémy vlastními silami 11.5.2013 tisk plakátů, propagačních letáků a dotazníků, 

pronájem sálu, výlep plakátů, reklama v médiích
* staženo z projednávání 
na vlastní žádost

CELKEM 5 428 460 1 973 900 306 200

5 428 460 Kč
1 973 900 Kč

60
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 48
Počet žádostí stažených žadateli před projednáním 7
CELKEM žádostí k projednávání správní radou KF 53

* Pozn.: 
618 300 Kč

Někteří žadatelé o dotaci z kulturního fondu stáhli 
písemně svou žádost z projednávání 1. kola 2013.Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2013

Návrh Správní rady 
kulturního fondu SML na 
rozdělení dotací                  
v 1. kole 2013

306 200 Kč
Náklady všech projednávaných projektů

Počet žádostí podaných do uzávěrky 28.2.2013
Požadavky žadatelů o dotaci z KF
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  I. kolo 2013             
Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) stipendia 
4) mimoškolní činnost 
5) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požad. 
dotace 

Úprava 
požadavku 

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití 
přísp. 

  1 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o. 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Divadelní soubor 
STOPA 

1/2/4/ 49.525,- 34.525,- 14.000,- 20.525,- Pronájem Malého divadla 
(a služby s tím spojené) 

2 
  

Podještědské 
gymnázium, s.r.o. 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Luštěniny-školní 
studentský občasník 

5/ 10.700,- 9.600,- 2.600,- 7.000,- Tisk a vazba 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

3. školní jarmark 
Základní školy 
Aloisina výšina 

4/ 15.000,- 15.000,- 
11.000,- 

3.000,- 8.000,- Výtvarný a pracovní 
materiál, galanterie, 
pronájem stánků, 
ozvučení jarmarku 

4 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Kde končí svět 2/ 5.600,- 5.000,- 
2.000,- 

- 2.000,- Honoráře lektorům a 
porotcům 

5 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Památky kolem nás 2/ 4.000,- 4.000,- - 4.000,- Honoráře lektorům 

6 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

O Jizerských horách 2/ 4.000,- 4.000,- - 4.000,- Honoráře lektorům 
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7 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Liberec vyhrává 2/ 5.000,- 5.000,- 
1.000,- 

- 1.000,- Honoráře 

8 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Letem světem 
populární hudby 

2/ 5.000,- 5.000,- - 5.000,- Honoráře 

9 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Knihovníci a přátelé 
knihovny cestují 

2/ 9.000,- 9.000,- - 9.000,- Honoráře lektorům 

10 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Jak se zrodil Liberec 2/ 6.500,- 6.000,- 
4.000,- 

- 4.000,- Honoráře lektorům a 
přednášejícímu  

11 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní, Liberec 

Tvorba školního 
časopisu 

5/ 34.600,- 21.600,- 14.600,- 7.000,- Tisk černobílý a barevný 

12 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní, Liberec 

Děti z Lesní čtou 
společně-čtyřměsíční 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 2. a 5. ročníků  

1/2/4/5/ 59.400,- 42.000,- 42.000,- 0,- Materiál pro tvorbu 
portfolia, dětské knihy, 
výtvarné potřeby, 
galanterní a výtvarné 
potřeby k vyhodnocení, 
materiál pro hodnocení  

13 Mateřská škola 
Rolnička, Truhlářská 
340/7, Liberec 

Zdravé vaření v MŠ 
(specifika zdravého 
stravování v MŠ) 

4/ 18.000,- 12.900,- - - Lektorné, prostírání, 
ubrusy, pomůcky ke 
stolování,potraviny-na 
ochutnávku pro rodiče, na 
kurz vaření pro děti, 
kancelářský papír 

14 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Výtvarka trochu jinak 4/ 34.000,- 28.500,- - - Výtvarný materiál a 
potřeby, malířské 
potřeby, plátno, hedvábí,  
kopírování  

15 Základní škola Školní časopis Šotek 5/ 23.100,- 17.800,- 10.800,- 7.000,- Vazba ročenky, tisk 
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Liberec, Křížanská 80 časopisu 
16 Základní škola 

Liberec, Křížanská 80 
Škola zdraví 4/ 21.200,- 19.200,- - - Výtvarný materiál a  

potřeby, malířské plátno, 
potraviny na přípravu 
pokrmů dle zdravé 
výživy, plastové talířky, 
misky, příbory, papírové 
utěrky, kopírování 

17 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Pohádky pro malé i 
velké 

4/ 23.200,- 17.200,- 8.200,- 9.000,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby,  
půjčení kostýmů 

18 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Ostašovský jarmark 4/ 72.800,- 58.800,- 26.000,- 32.800,- Pronájem stánků a 
mobiliáře, ozvučení 
jarmarku, pronájem 
kompresoru a kostýmů, 
kopírování, hudební 
doprovod (vystoupení) 

19 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Muzikoterapie 4/ 28.000,- 25.000,- - - Lektorné, pronájem 
školících prostor 

20 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Učíme se hrou 4/ 14.000,- 11.000,- 11.000,- 0,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby 

21 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Hravé tvoření 4/ 27.500,- 22.000,- 14.000,- 8.000,- Výtvarný, pracovní, 
kancelářský materiál a 
potřeby 

22 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Grafické dílny 4/ 20.200,- 16.700,- - - Materiál na grafiku-
barvy, ředidla, papír, 
špachtle, válečky, 
pracovní materiál 

23 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Dívčí klub 4/ 30.000,- 23.000,- 23.000,- 0,- Materiál na korálkování, 
vyšívání, dekorování skla 
foliemi, leptání skla, 
patchwork, výrobu 
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šperků z FIMO hmoty, 
mozaiku, scrapbook, 
quilling, výtvarný a 
pracovní materiál  

24 Mateřská škola 
Čtyřlístek, 
Tovačovského 166/27, 
Liberec 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/4/ 15.000,- 15.000,- 10.000,- 5.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby 

25 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Fotografování, práce 
osvětlovače, 3D 
grafika - mediální 
výchova formou 
praktických 
workshopů 

2/4/ 43.500,- 33.000,- - - Honoráře lektorům, 
pronájem projektoru a 
promítacího plátna 

26 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Den s Dětskou 
televizí Liberec 

2/4/ 37.000,- 29.000,- - - Honoráře lektorům, 
produkční a technické 
zajištění akce, pronájem 
prostor v KVK, pronájem 
vybavení-plátno, světla, 
projekční TV 

27 Filmový klub Liberec, 
Chrastavská 273/30, 
Liberec 

Tematická série 
přednášek pro 
studenty středních 
škol. Jak se dostat 
na…? 

2/4/ 40.500,- 30.000,- - - Honoráře lektorům, 
pronájem prostoru, 
pronájem promítacího 
plátna 

28 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, s.r.o., 
Na Perštýně 404/44 

Časo-pejsek – 
čtvrtletník MŠ 
Doctrina 

5/ 26.500,- 20.500,- 13.500,- 7.000,- Kopírování,tisk 

29 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 

Frýdlantské květy 2/ 210.000,- 30.000,- 30.000,- 0,- Tisk a vazba 
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Rumjancevova 1362/1 
30 Rodinné centrum 

Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec 

S Žirafou za novými 
dovednostmi 

4/ 352.000,- 107.000,- 72.000,- 35.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický, kancelářský 
materiál a potřeby, 
potraviny, honoráře-
dětské divadlo, lektorné, 
pronájem sálu a aparatury 

31 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Hrajeme si nejen 
spolu 

4/ 38.000,- 31.000,- - - Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby na 
výrobu kulis, látky a 
galanterie na výrobu 
kostýmů a rekvizit, 
pronájem Naivního 
divadla, tisk letáků  

32 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Kaplický jarmark 4/ 40.000,- 30.000,- 20.000,- 10.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, galanterie, 
suroviny na pečení, 
materiál a potřeby pro 
výrobu předmětů ze 
dřeva, pronájem stánků 

33 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Školní časopis Náš 
Kapličák 

5/ 13.500,- 8.500,- 1.500,- 7.000,- Tisk časopisu 

34 Mateřská škola 
Motýlek, Broumovská 
840/7, Liberec 

Němčina hrou s 
Motýlkem 

4/ 7.000,- 7.000,- - - Lektorné 

35 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Multimediální 
výchova v praxi II. 

4/ 70.000,- 40.000,- - - Lektorné 

36 Základní škola 
Liberec, Švermova 

Výtvarný a keramický 
seminář, dílny ke Dni 

4/ 22.350,- 20.350,- 16.350,- 4.000,- Výtvarný, keramický 
materiál a potřeby, papír, 
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403/40 matek, činnost 
kroužků 

lektorné  

37 Mateřská škola 
Rolnička, Truhlářská 
340/7, Liberec 

Rozvoj grafomotoriky 
v MŠ (2. část) 

1/ 22.970,- 11.960,- 11.960,- 0,- Dětská stezka 
„Zvonkohra“, hry na 
stěnu „Tricky“, „Curly“, 
„Clickclack“, labyrint 
„Vlny“, „Hory“, 
podložky 

38 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Tvůrčí psaní 2/ 30.000,- 20.000,- - - Lektorné 

39 Základní škola 
Liberec, Na Výběžku 
118 

Jarní dílny 2013 4/ 27.792,- 24.292,- 
13.481,- 

8.481,- 5.000,- Lektorné-vedení dílen, 
materiál pro dílny: batika 
hedvábných šátků, 
malování na talíře, pletení 
pomlázky, výroba jarního 
zapichovátka, výroba 
z fimo hmoty a keramiky, 
výroba ošatky, keramická 
dílna, suroviny na pečení  

40 Technická univerzita 
v Liberci, Studentská 
1402/2, Liberec 

Studijní pobyt 
studentů EF TUL na 
univerzitě St. Gallen 
pod záštitou 
Kooperace St. Gallen 
- Liberec 

3/ 301.000,- 100.000,- 100.000,- 0,- Stipendium 

41 Mateřská škola 
„Rolnička“, Liberec, 
Truhlářská 340/7 

Kreslící „Rolnička“ 3/ 11.250,- 7.400,-  4.400,- 3.000,- Vedení dílen, výtvarný, 
kancelářský materiál a 
potřeby, procvičovací 
kulička SES, podložky 

42 Unie českých 
pěveckých sborů, 

Školení sbormistrů 4/ 25.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- Lektorné 
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Frýdlantská 1359/19, 
Liberec 

43 Liberecké fórum, 
Heliova 555/7, 
Liberec 

Vzdělání to nám 
úsměv zachrání 

4/ 100.000,- 60.000,- 50.000,- 10.000,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby  

44 Základní umělecká 
škola Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Absolventský koncert 2/ 62.000,- 45.000,- 20.000,- 25.000,- Pronájem Domu kultury 
(a služby s tím spojené) 

45 Základní umělecká 
škola Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Taneční večer  2/ 93.000,- 67.000,- - 67.000,- Pronájem Divadla 
F.X.Šaldy (a služby s tím 
spojené) a pronájem 
techniky 

46 Základní škola 
Liberec, Vrchlického 
262/17 

Děti učí děti klíčovým 
kompetencím 

1/2/4/ 47.900,- 17.440,- 10.940,- 6.500,- Materiál pro tvůrčí dílny 
a instalační materiál-
kartony, papíry, lepidla, 
řezáky, výtvarný a 
pracovní materiál, 
pronájem místa na akci 
Bambiriáda, odborná 
instalace výstavy, 
odborné vedení dílen, 
kopírování a tisk 

47 Bezpečně na silnicích 
o.p.s., Lužická 147/2, 
Liberec 

Zapojení rodičů a 
dobrovolníků do 
dopravní bezpečnosti 
– Besedy pro rodiče a 
děti 

2/ 34.584,- 31.584,- 31.584,- 0,- Koordinátor projektu, 
lektorné, výuka a 
zdravotní dohled, 
produkční a přípravné 
práce, reflexní materiál 
včetně potisku 

48 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Zrcadlo 2/ 155.000,- 48.500,- 20.500,- 28.000,- Lektorné, papíry, hole, 
obvazy, RHC pomůcky, 
kancelářské potřeby, 
pronájem pomůcek, 

Příloha k usnesení č. 130/2013



 8

pronájem prostor 
49 Sbor dobrovolných 

hasičů Pilínkov, 
Puškinova 136, 
Liberec 

Pilínkovský plamen 
2013 

1/ 5.000,- 5.000,- 2.000,- 3.000,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby, knihy 
a didaktické pomůcky, 
ceny-medaile, trofeje 

50 Základní škola 
Liberec, Oblačná 
101/15 

Školní časopis 5/ 7.320,- 2.000,- - 2.000,- Kancelářský papír 

51 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Myslím, tedy jsem 2/ 271.400,- 32.500,- 15.500,- 17.000,- Keramický materiál a 
potřeby, bižuterní 
komponenty, lektorné, 
kurzovné 

52 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Pojďme si hrát 
společně 

4/ 25.000,- 20.000,- - - Výtvarný materiál a 
potřeby 

53 Mateřská škola 
„Malínek“ Liberec, 
Kaplického 386 

Keramické hrátky 
(tvořivé a výtvarné 
dílny) s dětmi a rodiči 

4/ 12.000,- 8.000,- 4.000,- 4.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, keramický 
materiál a pomůcky 

54 Amos, o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec 

Tradiční košíkářské 
řemeslo 

4/ 40.300,- 29.000,- 22.000,- 7.000,- Materiál a potřeby pro 
košíkářskou dílnu 

55 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní 14, Liberec 

Etiketa – měsíční 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 3. ročníků  

1/4/5/ 62.000,- 52.000,- 52.000,- 0,- Materiál pro tvorbu 
portfolia,dětské knihy, 
jednorázové příbory a 
nádobí,občerstvení, 
potřeby pro dramatizaci, 
společenské hry,hodnotící 
materiál 

56 Atelier 7, Palachova 7, 
Liberec 

Výtvarné kurzy pro 
děti, mládež i dospělé  

2/4/ 113.500,- 55.000,- 55.000,- 0,- Výtvarné potřeby a 
spotřební materiál, 
lektorné, pronájem 
prostor 
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57 Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, 
o.s., Dětská 746, 
Liberec 

Bambiriáda Liberec 
2013 

1/2/4/ 265.250,- 50.000,- 50.000,- 0,- 
 

*Vyřazeno 
na jednání  

 ZM  

Pronájem stanu 
20x10m,praktikáble, 
doprava, montáž, 
demontáž, rozvod 
elektřiny 

58 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1, Liberec 

Pobočky Vás baví 2/4/ 17.500,- 15.500,- - - Honoráře – přednášky a 
divadelní představení 

  
Celkem /Kč 
 

   
3.165.441,- 

 
1.536.351,- 
1.184.740,- 

 
800.915,- 

 
383.825,- 

 

*Důvodem vyřazení bylo porušení pravidel, tj. podání této žádosti o poskytnutí dotace současně do dvou různých fondů (Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání  SML a  Kulturního fondu SML). 
 
Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v 1. kole 2013: 
58 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 28. února 2013 
14 žádostí bylo staženo z projednávání z důvodu odstoupení žadatelů na vlastní písemnou žádost  
(žádosti č. 13, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 52, 58) 
5 žádostí - došlo k úpravě rozpočtu (ke snížení požadované finanční dotace) na vlastní písemnou žádost žadatele  
(žádosti č. 3, 4, 7, 10, 39)  
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