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

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 29. 5. 2014 

USNESENÍ Č. 113/2014 

Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

- Mgr. Jiřího Šolce k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., 
IČ: 62241672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01, která se bude konat 
dne 2. 6. 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti; 
- změnu podoby akcií společnosti Teplárna Liberec, a.s., ze stávající listinné podoby na zaknihovanou 
podobu a s tím související změnu stanov společnosti. 

USNESENÍ Č. 114/2014 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2014 ve 2. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce a ve 3. kole roku 2014 na ostatní podporu sportu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města 
Liberec ve 2. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 
1, 164.500,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  

2. návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2014 
na ostatní podporu sportu pod záštitou paní primátorky, náměstka primátorky pro územní 
plánování, sport a cestovní ruch a předsedy správní rady sportovního fondu ve výši 180.000,- Kč 
(jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 

T: neprodleně 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

včetně proplacení schválených dotací. 

T: září 2014 
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USNESENÍ Č. 115/2014 

Návrh správní rady Sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu SML 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

návrh správní rady sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu 
SML pro rok 2014 (dle přílohy č. 2 tohoto materiálu) 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit zveřejnění změny Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML pro rok 2014 na 
webových stánkách města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 116/2014 

Záměr modernizace Krajské nemocnice v Liberci, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

záměr rozvoje KNL, a. s., ve stávajícím areálu, za podmínky rozpracování variantních řešení, a za 
podmínky zpracování ekonomického posouzení a porovnání variant, a vyjádření návratnosti investice 
a  u k l á d á   
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat Liberecký kraj o přijatém usnesení. 
 

USNESENÍ Č. 117/2014 

Delegace na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e  

Kamila Jana Svobodu, zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice 
Liberec, a. s. (IČ 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec), která se bude konat dne 25. 6. 
2014 od 13:00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové  na adrese Revoluční 123/17, Liberec IV 

s c h v a l u j e   

nové znění stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. v souvislosti s přizpůsobením se nové 
právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku; 

a  u k l á d á  

1. delegovanému zástupci obce, navrhnout jmenování člena dozorčí rady, pana Ing. Františka Hrušu, 
na valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,     
                       

T: 25. 6. 2014 
 
2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Krajská nemocnice Liberec, 
a. s., o rozhodnutí zastupitelstva města.       
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T: 25. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 118/2014 

Liberecká IS, a. s. – schválení nových stanov společnosti 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

znění nových stanov společnosti Liberecká IS, a. s. 

USNESENÍ Č. 119/2014 

Technické služby města Liberce a.s. – schválení nových stanov společnosti 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

znění nových stanov společnosti TSML, a.s. 

USNESENÍ Č. 120/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti SVS, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. Mgr. Martinu Rosenbergovou k zastupování obce na jednání Valné hromady společnosti SVS, a.s., 
se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 49099469, která se bude konat dne 19. 6. 
2014 v 10.00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, adresa U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ 
415 01, 
2. návrh úplného nového znění Stanov spol. Severočeské vodárenské společnosti, a.s., 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné usnesení a informovat SVS, a.s. 

Termín: 19. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 121/2014 

Uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi 
statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd, a. s., ve výši 
7,000.000,- Kč 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi společností 
Sportovní areál Ještěd, se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec, IČ: 25437941 a statutárním městem 
Liberec ve výši 7,000.000,- Kč do 15. června 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku 
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mimo základní kapitál. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 122/2014 

Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekty prevence kriminality       

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. přijetí účelové dotace Ministerstvem vnitra ČR ze státního rozpočtu na investiční projekty 
Liberec-mobilní kamera a Liberec - monitorovací zařízení ve vozidlech městské policie a 
neinvestiční projekt Děti na rozcestí.  

 
2. Minimální 10% spoluúčast Statutárního města Liberce na těchto projektech ve výši: Liberec – 

Mobilní kamera 18.000,- Kč, Liberec – Monitorovací zařízení do vozidel městské policie  65.000,- 
Kč a Liberec – Děti na rozcestí  8.000,- Kč. 

a  u k l á d á    

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizace výše uvedených 
projektů. 

 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou poskytovanou dotaci 

v celkové výši 757.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec. 

                                                                                          T: V rámci nejbližšího rozpočtového opatření 

USNESENÍ Č. 123/2014 

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

- celoroční hospodaření statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2013,  
a to bez výhrad 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního 
města Liberec za rok 2013 do nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: do 30. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 124/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 -DOTACE (volby do Evropského parlamentu) na 
rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 4 - DOTACE (volby do Evropského parlamentu) na rok 2014  
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a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2014. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 125/2014 

Změna čísla běžného účtu revolvingového úvěru pod. reg. č. 077/2012 Equa bank - 
Dodatek č. 4      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

- Dodatek č. 4 ke smlouvě  o revolvingovém úvěru pod. reg. č. 077/2012  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě. 

Termín: 30. 5. 2014 

USNESENÍ Č. 126/2014 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 30 mil. Kč u Equa bank - Dodatek č. 1               
a změna čísla běžného účtu kontokorentního úvěru   

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

- prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. 088/2013 mezi SML a Equa bank, uzavřené 
dne 17. 6. 2013,  podle níž bude Equa bank poskytovat statutárnímu městu Liberec kontokorentní 
úvěr až do limitu 30,000.000,- Kč do 16. 6. 2015, a to formou Dodatku č. 1 ke smlouvě 

- změnu čísla běžného účtu kontokorentního úvěru 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě 
 
                                                                                                           Termín: 30. 5. 2014 

USNESENÍ Č. 127/2014 

Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

záměr výkupu pozemků p. č. 333/2, 333/3 a stavby rekreační chaty na pozemku p. č. 333/3 (č. e. 7),  
k. ú. Ostašov u Liberce, ve vlastnictví: 
manželé Jaromír Babka,  
a Kateřina Babková,  
za cenu stanovenou dohodou obou stran a s přihlédnutím k platnému znaleckému posudku. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zahájit další potřebné kroky vedoucí k realizaci 
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výkupu pozemků.  

T: neodkladně   

USNESENÍ Č. 128/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 4084/3, k. ú. Liberec 
      kupujícím v pořadí:   
      manželé Ing. Jaroslav Opočenský,  
      a Ing. Dagmar Opočenská,  
      za kupní cenu 305.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

Karel Matuška,                               1/2 
      a Luboš Vít,            1/2  
      za kupní cenu 305.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
      marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

          
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1102/14, k. ú. Růžodol I 
      kupujícímu: 
      1. Vasyl Prodan,  
           za kupní cenu 14.000,- Kč                                
          splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
          ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      Pozemek p. č. 1569/280, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      1. Helena Neumannová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
     
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/282, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      1. manželé Marta Hyšková,  
      a Vlastimil Hyška,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/292, k. ú. Starý Harcov 
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      kupujícímu: 
      1. Petr Štěpánek,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
6. Zastupitelstvo města dne 29. 5. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 153/10, k. ú. Vesec u Liberce 
kupujícím:  
manželé Tomáš Molčík,   
Drahoslava Molčíková,  
za kupní cenu 42.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru,  
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 129/2014 

Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku p. č. 1223/1 včetně jiné stavby bez čp. popisného, ul. Věkova, Liberec 14 a pozemku 
p. č. 1223/2, k. ú. Ruprechtice, kupujícímu DP REAL IMMO, s.r.o., IČ: 28261496, se sídlem 
Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno, za kupní cenu  661.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru,  
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 130/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 29.5.2014 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3100/2, k. ú. Liberec 

formou výběrového řízení  s právem přednosti spoluvlastníků garáže na pozemku p. č. 3100/2, k. 
ú. Liberec, za cenu 23.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Zastupitelstvo města dne 29.5.2014 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1569/284, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
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20.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Zastupitelstvo města dne 29.5.2014 schvaluje záměr prodeje pozemku  p. č. 1569/295, k. ú. Starý 

Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Zastupitelstvo  města dne 29. 5. 2014  schvaluje  záměr  prodeje části pozemku p. č. 61/2, k. ú. 
Horní Hanychov, formou výběrového řízení, za cenu cca 78.000,- Kč.  

USNESENÍ Č. 131/2014 

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr výkupu pozemku p. č. 649/12, k. ú. Dolní Hanychov, do vlastnictví SML za cenu dle ZP 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 132/2014 

Majetkoprávní operace – Směna pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

směnu pozemku p. č. 621/16 odděl. z pozemku p. č. 621/6, k. ú. Dolní Hanychov, ve vlastnictví: 
BIMONT, s.r.o., IČ: 47781262, 
České mládeže 713/122, Liberec 8, 
za pozemek p. č. 549 a 550/4 odděl. z pozemku p. č. 550, k. ú. Dolní Hanychov, ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
a to bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou uhradí město; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit uzavření předmětné smlouvy. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 133/2014 

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu pozemku 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

se záměrem bezúplatného převodu části pozemku p. č. 6430, k. ú. Liberec, Společenství vlastníků 
bytových jednotek Aloisina výšina 411 - 416, IČ: 25428870, Liberec 5 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených 
se schválenou majetkoprávní operací. 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 134/2014 

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje nebytové jednotky – garáže 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr  prodeje volné nebytové jednotky č. 37/7 v budově čp. 37, nám. Dr. E. Beneše, Liberec III - 
Jeřáb včetně spoluvlastnického podílu  o velikosti 260/10000 na  společných částech budovy  a na 
pozemku p.č. 153,  k.ú. Liberec formou výběrového řízení s přednost-ním právem vlastníků bytových 
jednotek v budově za cenu 60.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky;   

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucímu odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených 
se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 135/2014 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, 
příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace, dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis schváleného dodatku č. 2 ke 
zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace primátorkou města, 
Mgr. Martinou Rosenbergovou, a předat podepsaný dokument řediteli příspěvkové organizace. 

T: 07/2014 

 

USNESENÍ Č. 136/2014 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, 
příspěvková organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace primátorkou města, Mgr. Martinou 
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Rosenbergovou, a jeho předání ředitelce Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková 
organizace. 

T: červen 2014 

USNESENÍ Č. 137/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám Základní škola Liberec, Sokolovská 328, 
příspěvková organizace a Základní škola Liberec, náměstí Míru 212/2, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

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

T: červen 2014 

USNESENÍ Č. 138/2014 

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Liberec ke dni 1. 4. 2014 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis aktualizované majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada Liberec ke dni 1.4.2014 primátorkou města, Mgr. Martinou Rosenbergovou, 
a její předání řediteli ZOO Liberec, MVDr. Davidu Nejedlovi. 

T: červen 2014 

 

USNESENÍ Č. 139/2014 

Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na 
přidělení finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Liberec pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na přidělení 
finančních prostředků pro poskytovatele služeb v soc. oblasti ve výši 4,114.000,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální 

oblasti včetně proplacení schválených finančních příspěvků na základě uzavřených 
smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: 08/2014 

USNESENÍ Č. 140/2014 

Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

finanční příspěvek Potravinové bance Liberec, o. s., ve výši 165.000,- Kč na provozní náklady 
v roce 2014 z rozpočtu odboru péče o občany, oddělení humanitního 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí 
příspěvku s Potravinovou bankou Liberec, o. s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 141/2014 

IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou- přijetí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc ve výši 1,395.600,- Kč na přípravu 
integrované strategie rozvoje území pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Podmínek realizace projektu. 

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 142/2014 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 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. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
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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  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného dodatku Smlouvy o 
poskytnutí dotace. 

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 143/2014 

Přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa na projekt 
„Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa na realizaci projektu „Architektura průmyslové 
revoluce Liberec - Jelenia Góra“ a uzavřením příslušné smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Euroregionem Nisa 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 144/2014 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie 
a jiné podobné hry 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných 
míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. 

 

USNESENÍ Č. 145/2014  

Úprava statutů fondů statutárního města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

následující úpravy Statutu Ekofondu Statutárního města Liberec, Statutu Fondu prevence Statutárního 
města Liberec, Statutu Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec, Statutu Fondu 
pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec, Statutu Fondu zdraví Statutárního města 
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Liberec, Statutu Kulturního fondu Statutárního města Liberec a Statutu Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec: 
 
1) v článku VI. statutů se odst. 1 nahrazuje tímto textem: „Každá dotace musí být řádně vyúčtována, 
a to do termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace z fondu.“ 
2) v článku VI. statutů se odst. 3 nahrazuje tímto textem: „V případě nesplnění termínu předložení 
vyúčtování, v případě porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace nebo v případě uvedení 
nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace 
z fondu ………….. ani z jiného fondu města, po dobu následujících dvou kalendářních let. Zařazení 
na seznam organizací, které po dobu dvou let nemohou čerpat dotaci z účelových fondů SML, 
projedná a vezme na vědomí příslušná správní rada fondu a tajemník správní rady bude informovat 
ostatní tajemníky správních rad fondů SML. Seznam organizací, včetně termínu do kdy zákaz platí, 
bude zveřejněn na webových stránkách SML.“ 
3) článek 11 v Příloze č. 1 statutů (Pravidla pro přidělování dotací) se nahrazuje tímto textem: 
„Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na předepsaném 
tiskopisu předloženy do termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace z fondu.“  
4) článek 14 v Příloze č. 1 statutů (Pravidla pro přidělování dotací) se nahrazuje tímto textem: „V 
případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě porušení podmínek smlouvy o poskytnutí 
dotace nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude žadateli 
poskytnuta žádná finanční dotace z fondu ………….. ani z jiného fondu města, po dobu následujících 
dvou kalendářních let. Zařazení na seznam organizací, které po dobu dvou let nemohou čerpat dotaci 
z účelových fondů SML, projedná a vezme na vědomí příslušná správní rada fondu. Tajemník správní 
rady bude informovat ostatní tajemníky správních rad fondů SML. Seznam organizací, včetně termínu 
do kdy zákaz platí, bude zveřejněn na webových stránkách SML.“  
5) v příloze č. 2 statutů (Žádost o poskytnutí dotace) se v Čestném prohlášení věta pod tabulkou 
nahrazuje tímto textem: „Žadatel prohlašuje, že projekt nebo akce, na jehož realizaci se uchází o 
dotaci z fondu města, bude vytvářet zisk, bude z ní mít finanční prospěch a jedná se o ekonomickou 
činnost (označte X) – ANO, NE“ 
6) v příloze č. 2 statutů (Žádost o poskytnutí dotace) se do Čestného prohlášení doplňuje věta: 
„Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá (označte X) - kalendářní rok, hospodářský rok od 
….. do….“ 
 
 
s účinností od 1.6.2014 
 
 

a  u k l á d á  

 
 
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit provedení schválených změn statutů fondů a 
jejich zveřejnění na webových stránkách města. 
 
 

T: neprodleně 

 

 

USNESENÍ Č. 146/2014 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení ZML za 2. pololetí 2012 a za 
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rok 2013“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2012 a za rok 2013. 
 

 

USNESENÍ Č. 147/2014 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 24. dubna 2014 

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 
24. dubna 2014. 
 

 

Přílohy: k usn. č. 114/2014 
        k usn. č. 115/2014 
        k usn. č. 124/2014 

      k usn. č. 144/2014 
 
 

 

V Liberci dne 5. června 2014 

 

 

 

 

 

 
 

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



Místo konání 
pořádané 
akce 

Výše 
celkových 

nákladů

Výše 
požadovan

é dotace

Návrh 
dotace 

Účel dotace 

Kč Kč

1

Basketbalový klub 
Kondoři Liberec, 
o.s.

Nábor při MČR 
U14 Liberec  
2014

duben Liberec 25 000 20 000 20 000 letáky a plakáty, ceny a 
materiál pro náborovou 
akci, pronájem dopravních 
prostředků, fotograf

2

Draci FBC Liberec GOLD cup 2014, 
11. ročník turnaje 
extraligových 
družstev mužů  

5.-7.9.2014 Liberec - hala 
DUKLA nebo 
haly Aréna 1 a 
2, případně 
hala ZŠ 
Dobiášova

137 246 79 500 0 odměny rozhodčím, 
balonky (100 ks/35,-
),pronájem haly DUKLA (22 
hod/1193,-/hod), nájem haly 
aréna 1a2 (38hod/2 
hříště/500,-/hod, grafická 
příprava tiskovin, výroba 
tiskovin, info tabule

3
FK Krásná 
Studánka

Sportovní den s 
Bárou 
Špotákovou

červen - září 
2014

Krásná 
Studánka

53 000 42 000 20 000 propagace, technické 
zabezpečení

4

FK Krásná 
Studánka

Sportovní 
příměstský kemp 
s Josefem 
Obajdinem

červen - září 
2014

Krásná 
Studánka

41 000 32 000 20 000 propagace, technické 
zabezpečení

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce

Tabulka návrhu na p řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci 3. kola na ostatní (další) podporu 
sportu 
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Gymnastika 
Liberec

Pohár 
olympijských 
nadějí - OHC 
LIBEREC 2014  

1.10.-
31.12.2014

Liberec 490 000 120 000 0 kancelářské potřeby, ceny a 
odměny, rozhodčí, 
technické zajištění akce, 
nájemné, propagace, 
ozvučení, přenosy dat, 
video

6
Hynčicová Petra Materiální 

náklady
rok 2014 Liberec 13 206 10 000 0 lyže a vázání 

7
Kalendář 
Liberecka, s.r.o. 

Cyklo jízda 
zručnosti 

18.5.2014 Liberec, 
sportovní 
areál Vesec 

30 000 20 000 10 000 propragace akce, diplomy, 
letáky 

8

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, občanské 
sdružení

Akademie 
stolního tenisu 

30.6.-
4.7.2014

Liberec 72 500 33 500 0 trenéři (3 os, 800,-/den,5 
dnů), míčky 250 ks (50,-
/ks), pronájem haly, stolů, 
herního vybavení (5x 3tis)

9

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, občanské 
sdružení

Zabezpečení 
turnajů mládeže 

1.1.-
31.12.2014

Liberec, další 183 000 45 000 0 startovné na turnajích, 
potahy na pálku (mění se á 
po 1 měs., 1ks/750,-, pro 
hráče na úrovně MČR), 
sportovní poplatky, 
ubytování na turnajích

10

Mgr. Eliška 
Karešová

Evropský pohár v 
Imstu, 
Mezinárodní 
závody v Imstu 
pro děti 11 - 14 
let  

29.5.-
8.6.2014

Rakouský 
Imst, 
Innsbruck

28 200 10 500 0 ceny a odměny pro děti, 
pronájem ozvučení
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Nadační fond 
severočeských 
olympioniků

Humanitární 
podpora 
severočeských 
olympioniků    

listopad - 
prosinec 

2014

Liberec nebo 
Jablonec n. N.

130 000 20 000 0 oběd + občerstvení

12

Plochá dráha v 
AČR

plochá dráha - 
mezinárodní 
závody veteránů  

6.9.2014 Liberec, 
Pavlovice

126 000 94 700 0 propagace, pronájem 
tribuny, lékařská služba, 
sanita, hasiči, ozvučení 
akce, údržba trati

13

S&K PUBLIC 
spol. s r.o.

Finále STIHL 
TIMBERSPORTS 
CZECH SERIES 
2014

28.5.-
1.6.2014

Skokanský 
areal Ještěd, 
Liberec

2 100 000 50 000 50 000 zajištění akce 

14

SH ČMS, SDH 
Liberec - Sever

Světové hasičské 
hry    

srpen 14 Los Angeles 119 767 90 000 0 boty, dres, oblečení, apod., 
pronájem ubytovacího 
zařízení, propagace, 
masáže

15

SK JEŠTĚD, oddíl 
alpských disciplín

Mezinárodní 
závody Val d 
Isere  

8.4.2014 - 
11.4.2014

Itálie - Val d 
Isere

21 734 15 000 0 doprava, ubytování 

16

SK JEŠTĚD, oddíl 
alpských disciplín

Mezinárodní 
závody předžáků 
a přípravky na 
Slovensku  

25. - 30.3. 
2014

Roháče 
Zuberec

29 842 23 000 0 doprava, ubytování, 
startovné, vleky, lanovky

17
SK JEŠTĚD, oddíl 
alpských disciplín

Mistrovství ČR 
žáků   

9.-11.3.2014 Špičák - Javor 25 066 16 000 0 doprava, ubytování, 
startovné, vleky, lanovky
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SK stolního tenisu 
Liberec, občanské 
sdružení

Účast na MS 
2014 
handicapovaných 
ve stolním tenisu 
v Číně a na 
dalších 
mezinárodních 
turnajích  

květen - 
listopad 

2014

Čína, 
Slovinsko, 
Slovensko

152 000 30 000 0 MS Čína - startovné, MT 
Slovinsko - startovné, MT 
Slovensko - startovné

19

Sport Aerobic 
Liberec

MS 2014 Mexiko - 
podpora účasti 
juniorů    

20.-
30.6.2014

Mexiko - 
Cancun

337 240 40 000 40 000 startovné 100CHF/osobu, 
letenka 27.000 Kč/osobu, 
ubytování a strava 27.700 
Kč/osobu

20

Sportovně 
střelecký klub Č 
0366 Liberec - 
Ruprechtice

GP Liberec 2015 - 
mezinárodní 
závody ve střelbě 
ze vzduchových 
zbraní 

31.1.-
1.2.2014

Liberec - TU 43 880 21 200 0 terčový materiál, pronájem 
haly

21

Sportovní klub 
Slavia Liberec 
orienteering

Mistrovství České 
republiky v 
horském 
orientačním běhu   

1.-2.11.2014 centrum 
závodu - 
Liberec, 
Ostašov, 
prostor závodu 
- Ještědský 
hřeben

30 700 22 700 0 vesty pro roznášení kontrol 
(4 ks), mobilní banner 
"muší křídlo", pronájem 
mobilních záchodů TOI TOI 
(2 ks), pronájem 
shromaždiště, půjčení SI 
jednotek a sady pro 
pořádání
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Taneční klub 
Čermák, o.s.

Liberec Open - 
2014 -12. Ročník 
mezinárodní 
soutěže ve 
sportovním tanci  

1.11.2014 Taneční sál 
Lidové Sady

194 000 50 000 0 pronájem prostor (sál a 
přilehlé místnosti-šatny), 
tech. zabezpečení - 
pronájem 
počítače+software, 
reprodukovaná muzika, 
porota a 20x odborný dozor

23

TJ Sokol 
Ruprechtice 

Pravidelná 
sportovní činnost

leden 2014 - 
leden 2015

Liberec 100 000 80 000 20 000 sportovní vybavení,materiál 
pro údržbu a přípravu 
sportoviště, pronájem UMT, 
tělocvičen, opravy vybavení

24

Trampolíny 
Liberec, o.s.

Mistrovství ČR 
družstev a závod 
Českého a 
Žákovského 
poháru ve 
skocích na 
Trampolíně

září - 
prosinec 

2014

Liberec - 
Harcov, hala 
TUL

57 400 36 000 0 ceny, medaile, poháry, 
ostatní tiskoviny, technické 
zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, 
autodoprava, pronájem 
ozvučení

25

TS TAKT Liberec, 
o.s.

Liberec Dance 
cup   

1.11.2014 Tipsport Aréna 
Liberec, hala 
míčových 
sportů

178 900 96 300 0 administrativní potřeby 
(papír, barva do tisku, atd.), 
nájem, baletizol, 
propagace, tisk, moderátor, 
světla, zvuk, projekce, 
pódium, kamery, 
identifikační systém, 
sčitatelé 3x, porota 7x

26
Volejbalový klub 
TU v Liberci

České 
akademické hry 
2014   

leden - 
červen 2014

Liberec 2 500 000 90 000 0 nájmy sportovišť

celkem 7 219 681 1 187 400 180 000
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Návrh na změnu Pravidel přidělování dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec  

 
 

1. Žadatelem může být 
• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 
 

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí o 
dotace“ za tímto účelem: 

• na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
• na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí  
• na údržbu a opravy sportovišť TJ a klubů  

- doporučený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 50.000 – 200.000 Kč 

- zajištění vyjádření k technickému řešení a přiměřenosti nákladů pracovníkem 
MML  (odboru OSCR) 

 

• na ostatní (další) podporu sportu 

- např. účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, podpora úspěšných sportovců, akce s nadregionálním významem 
konané nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec; 

- podporovány budou zejména ty žádosti, které nelze zařadit do jiných výzev 
sportovního fondu dle těchto pravidel; 

- správní rada sportovního fondu při svém hodnocení předložených žádostí do 
výzvy „ ostatní podporu sportu“, přihlédne k doporučení primátorky, náměstka 
s gescí pro sport. 

3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 
maximálně tři žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky atd.), považuje 
se pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za 
samostatného žadatele. 

 
 

4. Kritéria pro posuzování žádosti: 
• Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
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• Perspektiva další činnosti 
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
 

5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 
projektu nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na odboru sportu a cestovního ruchu ve stanoveném termínu. 
Žádosti se podávají zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace 
požadována), případně i v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich 
ukončení. Na každý projekt či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou 
součást žádosti žadatel předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě 
právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo 
statut) a jejím statutárním zástupci (např. zápis o jmenování, pověření, plná moc), 
v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu. Bez těchto dokladů nelze 
žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
7. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

 
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML (bez udání důvodu 
rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
9. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 

bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 
 

10. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 % z původně 
požadované částky dotace. 

 
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 

předepsaném tiskopisu předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků 
(případně do termínu uvedeného ve smlouvě o přidělení dotace z fondu) na odbor 
sportu a cestovního ruchu. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i 
zprávu supervizora. 
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12. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a 
výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši 
spolufinancování projektu (viz. bod 10). Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
 

13. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 
 

14. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace ze 
sportovního fondu ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních 
let. 

Příloha k usnesení č. 115/2014



Rozpočtové opatření č. 4 r. 2014 - Příjmy- dotace

NS UCS ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR - příjmy návrh zm ěny Popis
10 10 000000 4111 00098348 0000000001 001019500000 000300120027 0 1 607 000 Dotace MF - volby do Evropského parlamentu

CELKEM_P 1 607 000

příloha k usnesení č. 124/2014
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NS UCS ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR-výdaje návrh zm ěny Popis suma změny

10 10 6117 5019 00098348 0000000001 20368000000 200050005 0 15 000 ostatní platy
10 10 6117 5021 00098348 0000000001 20001000000 200050005 0 1 100 000 ostatní osobní výdaje
10 10 6117 5169 00098348 0000000001 20006000000 200050005 0 20 000 nákup služeb

oddělení personální 1 135 000

10 10 6117 5169 00098348 0000000001 20006000000 200110000 0 96 800 nákup služeb
odbor informatiky a řízení procesů 96 800

10 10 6117 5164 00098348 0000000001 20021000000 200050009 0 70 000 nájemné
10 10 6117 5139 00098348 0000000001 20004000000 200050009 0 70 000 nákup materiálu
10 10 6117 5162 00098348 0000000001 20024000000 200050009 0 500 služby telekomunikací
10 10 6117 5169 00098348 0000000001 20006000000 200050009 0 226 200 nákup služeb
10 10 6117 5171 00098348 0000000001 20007000000 200050009 0 3 800 opravy a udržování
10 10 6117 5173 00098348 0000000001 20002000000 200050009 0 4 700 cestovné

oddělení provozu a správy budov 375 200

CELKEM_G2 1 607 000 1 607 000

příloha k usnesení č. 124/2014



Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 4- Dotace  na rok 2014

návrh změny 4-dotace)

PŘÍJMY 1 607 000

VÝDAJE 1 607 000

FINANCOVÁNÍ 0

 

Rekapitulace výdajů dle garantů

návrh změny 4 - dotace

G2_tajemník Magistrátu města Liberec

  1 607 000

celkem výdaje 1 607 000

příloha k usnesení č. 124/2014
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č. 2/2014 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC,  
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé 

sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 29.5.2014 vydat na 
základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry 
pomocí technických zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č.202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZL“). 

 

Čl. 2 

Účel obecně závazné vyhlášky 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného pořádku a ochrana bezpečnosti, 
zdraví a majetku v zájmu města a občanů. 

 

Čl. 3 

Určení míst 

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných 
her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 ZL je možné pouze na veřejně přístupných místech 
uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce. 

 

Čl. 4 

Zr ušovací ustanovení 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry 
a loterie a jiné podobné hry. 

příloha k usnesení č. 144/2014
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Čl. 5 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími 
z hraní na výherních hracích přístrojích, nabývá účinnosti dnem 1. června 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Ji ří Šolc, v. r. Mgr. Martina Rosenbergová, v. r. 
náměstek primátorky  primátorka m ěsta 
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Příloha k obecně závazné vyhlášce statutárního města Liberec č. 2/2014, 
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé 

sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 
 

Poř.č. Ulice č.p. č.o. Část města 
1.  1. máje 66 24a Liberec III-Jeřáb 
2.  1. máje 96 49 Liberec III-Jeřáb 
3.  1. máje 59 5 Liberec III-Jeřáb 
4.  5. května 171 13 Liberec I-Staré Město 
5.  5. května 39 30 Liberec I-Staré Město 
6.  5. května 327 29 Liberec I-Staré Město 
7.  5. května 175 7 Liberec I-Staré Město 

 nám. Dr. E. Beneše 176 31   
8.  8. března 12 3 Liberec V-Kristiánov 
9.  Americká 662 70 Liberec III-Jeřáb 
10.  Americká 708 43 Liberec III-Jeřáb 
11.  Blažkova 654 1 Liberec IV-Perštýn 
12.  Budyšínská 1400 1 Liberec I-Staré Město 
13.  České mládeže 456   Liberec XXIII-Doubí 
14.  Dělnická 194 23 Liberec VI-Rochlice 
15.  Dlouhomostecká 705   Liberec XXX-Vratislavice 
16.  Dobiášova 1583 29 Liberec VI-Rochlice 
17.  Dopravní 736   Liberec XXX-Vratislavice 
18.  Doubská 997   Liberec VI-Rochlice 
19.  Dvorská 459 26a Liberec V-Kristiánov 
20.  Felberova 15 13 Liberec IV-Perštýn 
21.  Františkovská 715 4 Liberec III-Jeřáb 
22.  Gagarinova 1167 59 Liberec VI-Rochlice 
23.  Generála Svobody 85 33 Liberec XIII-Nové Pavlovice 
24.  Hanychovská 552 14 Liberec III-Jeřáb 
25.  Hejnická 91   Liberec XXXII-Radčice 
26.  Herrmannova 334 3 Liberec I-Staré Město 
27.  Hodkovická 163 3 Liberec VI-Rochlice 
28.  Hodkovická 323 7 Liberec VI-Rochlice 
29.  Hroznová 781 2 Liberec XIV-Ruprechtice 
30.  Husova 24 7 Liberec I-Staré Město 
31.  Chrastavská 313 1 Liberec II-Nové Město 
32.  Ječná 358 6 Liberec XV-Starý Harcov 
33.  Jeronýmova 154 45 Liberec VII-Horní Růžodol 
34.  Ještědská 44 20 Liberec VII-Horní Růžodol 
35.  Ještědská 185 84 Liberec VIII-Dolní Hanychov 
36.  Ještědská 374 21 Liberec VII-Horní Růžodol 
37.  Ještědská 469 65 Liberec VIII-Dolní Hanychov 
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38.  Ještědská 535 63 Liberec VII-Horní Růžodol 
39.  Ještědská 535 63b Liberec VII-Horní Růžodol 
40.  Ježkova 955   Liberec VI-Rochlice 
41.  Jizerská 192 2 Liberec XV-Starý Harcov 
42.  Kostelní 166-7   Liberec II-Nové Město 
43.  Legií 48 6 Liberec XII-Staré Pavlovice 
44.  Letná 566 29 Liberec XII-Staré Pavlovice 
45.  Letná 610 32 Liberec XII-Staré Pavlovice 
46.  Londýnská 80 25 Liberec XI-Růžodol I 
47.  Londýnská 560 43 Liberec XI-Růžodol I 
48.  Mařanova 387   Liberec XXIII-Doubí 
49.  Moskevská 27 14 Liberec IV-Perštýn 
50.  Moskevská 52 24 Liberec IV-Perštýn 
51.  Moskevská 640 55 Liberec IV-Perštýn 
52.  Na Hradbách 1407 17a Liberec I-Staré Město 
53.  Na Rybníčku 58 4 Liberec III-Jeřáb 
54.  Na Rybníčku 780 2a Liberec III-Jeřáb 
55.  Na Výběžku 89   Liberec XV-Starý Harcov 
56.  Nákladní  865   Liberec III-Jeřáb 
57.  Nákladní 344 2 Liberec III-Jeřáb 
58.  Nákladní 476 3 Liberec III-Jeřáb 
59.  nám. Dr. E. Beneše 1 9 Liberec III-Jeřáb 
60.  nám. Nerudovo 88 5 Liberec I-Staré Město 
61.  nám. Poštovní 188 1/1 Liberec VI-Rochlice 
62.  nám. Sokolovské 258 20 Liberec I-Staré Město 
63.  nám. Sokolovské 306 7 Liberec II-Nové Město 
64.  nám. Sokolovské 312 1/1 Liberec II-Nové Město 
65.  nám. Sokolovské 545 10 Liberec II-Nové Město 
66.  nám. Tržní 834 9 Liberec I-Staré Město 
67.  nám. Tržní 860 13 Liberec I-Staré Město 
68.  nám. Tržní 909 4 Liberec I-Staré Město 
69.  Nitranská 415 1 Liberec III-Jeřáb 
70.  Olbrachtova 618 37/202 Liberec XV-Starý Harcov 
71.  Olbrachtova 618 37/212 Liberec XV-Starý Harcov 
72.  Ostašovská 335 4 Liberec XI-Růžodol I 
73.  Pražská 135 10 Liberec II-Nové Město 
74.  Pražská 385 17 Liberec III-Jeřáb 
75.  Puškinova 49   Liberec XXIV-Pilínkov 
76.  Revoluční 123 17 Liberec IV-Perštýn 
77.  Rumunská 192 10 Liberec IV-Perštýn 
78.  Rumunská 47 16 Liberec IV-Perštýn 
79.  Rumunská  655 9 Liberec IV-Perštýn 
80.  Ruprechtická 745 109 Liberec XIV-Ruprechtice 
81.  Růžodolská 216 1 Liberec XI-Růžodol I 
82.  Sametová 844 23 Liberec VI-Rochlice 
83.  Slovanská 46   Liberec XXV-Vesec 
84.  Staškova 297 13 Liberec XIV-Ruprechtice 
85.  Široká 26 1 Liberec III-Jeřáb 
86.  Švermova 91 3 Liberec X-Františkov 
87.  Švermova 352 24 Liberec X-Františkov 
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88.  Tanvaldská 41   Liberec XXX-Vratislavice 
89.  Tanvaldská 305   Liberec XXX-Vratislavice 
90.  U Nisy 713 8 Liberec III-Jeřáb 
91.  Vojanova 341 40 Liberec X-Františkov 
92.  Vrchlického 338 3 Liberec XIII-Nové Pavlovice 
93.  Za Humny 442   Liberec XXIII-Doubí 
94.  Zákopnická 350 12 Liberec XIV-Ruprechtice 
95.  Železná 253 20 Liberec I-Staré Město 

 




