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

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 148/2014 

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e   

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda) k zastupování obce na jednání valné hromady 
společnosti FinReal Liberec, a. s., IČ: 287 14 181, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06 
která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 10:15 hodin v sídle společnosti  

a  s c h v a l u j e  

nové znění stanov společnosti FinReal Liberec, a. s..  

USNESENÍ Č. 149/2014 

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e  

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda) k zastupování obce na jednání valné hromady 
společnosti ČSAD Liberec, a. s., IČ: 250 45 504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06 
která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 9:15 hodin v sídle společnosti  

a  s c h v a l u j e  

nové znění stanov společnosti ČSAD Liberec, a. s..  

USNESENÍ Č. 150/2014 

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e  

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda), k zastupování obce na jednání valné hromady 
společnosti Autocentrum NORD, a.s., IČ: 250 45 504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 
460 06 která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 11:15 hodin v sídle společnosti  

a  s c h v a l u j e  

nové znění stanov společnosti Autocentrum NORD, a. s..  

USNESENÍ Č. 151/2014 

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období 

Zastupitelstvo města po projednání 

s t a n o v í  
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pro následující volební období 39 členů Zastupitelstva města Liberec. 

USNESENÍ Č. 152/2014 

Technické služby města Liberce, a.s. – změna nových stanov společnosti 

Zastupitelstvo města Liberce dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, po projednání: 

s c h v a l u j e   

stanovy společnosti Technické služby města Liberce, a. s., se sídlem 460 08 Liberec 8, Erbenova 
376/2, IČ 250 07 017, spočívající ve změně formy akcií společnosti Technické služby města Liberce, 
a. s. 

USNESENÍ Č. 153/2014 

Schválení nového znění Stanov společnosti dle zákona o korporátních společnostech 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

nové znění Stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká 41, 460 01 
Liberec. 

USNESENÍ Č. 154/2014 

Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 

Zastupitelstvo města po projednání: 

s c h v a l u j e  

I. Prodej nemovitostí 
1.1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1378/2, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, panu Františku Mojžíšovi, za kupní cenu 15.000,- 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. 1378/3, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, paní Ludmile Pitelové, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

  
1.3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1378/4, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, manželům Drahomíře a Vladimírovi Kysilkovým, za kupní cenu 15.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1243/18, oddělené z p.p.č. 1243/17 a 

1243/18 dle GP č. 3454-19/2014 ze dne 12.3.2014, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
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panu Miloši Královi, za kupní cenu 46.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej tří garáží bez č. p./č. e. na p.p.č. 248/5, 

248/6 a 248/7 a s prodejem p.p.č. 248/16, 248/5, 248/6 a 248/7, při ul. Dopravní, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti PEMILA, spol. s. r. o., sídlem Revoluční 125/15, 460 01 
Liberec IV, IČ 48267988, za kupní cenu 160.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec.  

 

II. Výkup pozemků 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup částí pozemků při ul. Skrytá, v k. ú. Vratislavice  
nad Nisou, a to části p.p.č. 2113/8 o výměře 9 m2, z vlastnictví paní Jiřiny Bursové Pelcové,  
a části p.p.č. 2113/14 o výměře 126 m2 a části p.p.č. 2102/2 o výměře 11  
m2, z vlastnictví manželů Jiřího a Lenky Štajnerových,  
za cenu 1544,- Kč/1 m2, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

 

USNESENÍ Č. 155/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 942/6, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
Vratislav Klögner,   
Marie Klögnerová,   
podíl  793/5230   nemovitosti 

 
Petr Böhm,  
podíl  299/1046   nemovitosti   
 
Marcela Houšková,  
podíl  1177/5230  nemovitosti   
 
MVDr. Jana Van Geetová,  
Jan Van Geet,  
podíl 1765/5230  nemovitosti 
 
za kupní cenu 35.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
2. Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 1734, k. ú. Liberec 
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kupujícím:  
Petr Polák,  
Renata Poláková,  
 
za kupní cenu 31.000,- 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. 3326/65, k. ú. Liberec 
      kupujícím: 
 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035 
       sídlo Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02 
       za kupní cenu 7.000,- Kč   
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
       schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  
 
4. Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 434/6, k. ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu:  
 
Jaroslav Tvrzník,  
za kupní cenu 21.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
5. Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 
 pozemku p. č. 142/80 odděl. z pozemků p. č. 142/80 a 142/104,  k. ú. Starý Harcov, 
 kupujícímu: 
  ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, 
 se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 

za kupní cenu 19.400,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/290, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Martin Odvárka,  
      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. 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 156/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

záměr prodeje pozemku p. č. 1087/43, k. ú. Horní Růžodol formou výběrového řízení s předkupním 
právem nájemce části pozemku p. č. 1087/1 a vlastníka pozemku p. č. 789/1 a budovy na pozemku p. 
č. 789/2,  k. ú. Horní Růžodol, za cenu 620.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 
 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 157/2014 

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod budovy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

 bezúplatný  převod  budovy bez čp/če - objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9,  na 
pozemku p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl vlastníkovi pozemku p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl, Tělocvičná 
jednota SOKOL, Liberec 3 – Františkov, IČ: 44225008, se sídlem Liberec, 460 10 Liberec           

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 158/2014 

Majetkoprávní operace - Směna pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

směnu pozemků p. č. 703/2 a 704/2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: 
Lucie Lanková,  
za pozemek p. č. 705/4 odděl. z pozemku p. č. 705/2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví:  
statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
s doplatkem městu ve výši 2.620,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 3.912,- Kč. 

a  u k l á d á  
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Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zahájit další potřebné 
kroky vedoucí k realizaci směny pozemků.    

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 159/2014 

Majetkoprávní operace – přijetí daru 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

nabytí pozemku p. č. 223/20 v k. ú. Horní Růžodol od InterCora, spol. s. r.o., Lochotínská 1108/18, 
Plzeň 1, IČ: 47714018 a uzavření darovací smlouvy 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zahájit další potřebné 
kroky vedoucí k uzavření darovací smlouvy.                      

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 160/2014 

Majetkoprávní operace  - Výkup pozemku 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

výkup pozemku p. č. 1465/3 odděleného z pozemku p. č. 1465/1, k. ú. Liberec, prodávající, podíl a 
cena dle přiložené tabulky: 

 

 
Vlastník 

Podíl na 
pozemku  Kupní cena

manželé  
Libor Foltman 
a Marta Foltmanová 

 
 
100/10000

 
  1.096,- Kč

manželé 
Ing. David Hartman 
a Mgr. Pavlína Hartmanová 

 
 
909/10000

 
  9.960,- Kč

 
Aleš Hejl 

 
687/10000   7.528,- Kč

 
Zdeňka Karvayová 

 
956/10000 10.475,- Kč

manželé 
Jiří Korec 
a Soňa Korecová 

 
 
865/10000

 
  9.478,- Kč

 
Jaroslav Nýdrle 

 
4001/10000 43.840,- Kč

manželé 
Miloš Straka 
a Libuše Straková 

 
 
183/2000

 
10.026,- Kč
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Eva Stupková  

 
151/2000   8.273,- Kč

 
Jiří Vaníček 

 
812/10000   8.897,- Kč

 
                                                     
 

USNESENÍ Č. 161/2014 

Vavřincův Vrch, s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci č.j. 7003/06/0180, kterým se  
v článku V. bod 5.1. termín doby určité 31.7.2014 nahrazuje novým termínem 31.10.2015   

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
uzavřít se společností Vavřincův vrch s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec IV, IČ: 28718968 
příslušný dodatek č. 5.  Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180. 

     T: 07/2014 

 
Schválení partnerství mezi statutárním městem Liberec a Bohemia Jazz Fest, o.p.s. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 162/2014 

Účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2013 a to bez výhrad. 

USNESENÍ Č. 163/2014 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec  

za období leden - duben 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – 
duben 2014. 
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USNESENÍ Č. 164/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 5A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 

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. 165/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014  

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. 166/2014 

Komunální dluhopis - varianty přefinancování 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

variantu rozšířeného směnečného programu (VARII) 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města potřebnou 
smluvní dokumentaci do 30. 9. 2014. 

 

 

Záměr úpravy obecně závazné vyhlášky 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 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
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USNESENÍ Č. 167/2014 

Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 75/1 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec – záměr realizace hiporehabilitačního 
centra a pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva 
2. zajistit následné kroky v procesu pořizování 75. změny Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 168/2014 

Návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 76/1 

Zastupitelstvo města po projednání 

z a m í t á  

návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 76/1 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit písemné informování žadatele o výsledku 
jednání zastupitelstva. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 169/2014 

Podnět k pořízení 77. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

pořízení 77. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 záměr realizace senior komplexu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
1. zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva 
2. zajistit následné kroky v procesu pořizování 77. změny Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 170/2014 

Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – Úsek radnice – KNL 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření „Kupní smlouvy“, a to mezi Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., sídlem: Husova 10, Liberec, 
PSČ 460 63 a statutárním městem Liberec,  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 

T: 07/2014 
 

USNESENÍ Č. 171/2014 

Plánovací smlouva – ul. U Internátu 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření „Plánovací smlouvy“ a budoucí přijetí daru stavby a její části, tj. vozovka, veřejné osvětlení 
a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 148 a 149/5 a chodník vybudovaný na pozemku p. 
č. 149/7 včetně pozemku p. č. 149/7 v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 

T: 08/2014 

 

USNESENÍ Č. 172/2014 

Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření „Plánovací smlouvy“ a budoucí přijetí daru stavby a její části, tj. vozovka, chodník, 
schodiště a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 3820/20, 3838/1, 5786/2 a 5905 a 
schodiště vybudované na pozemku p. č. 3838/27 včetně pozemku p. č. 3838/27  v k. ú. Liberec, obec 
Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 

T: 08/2014 
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USNESENÍ Č. 173/2014 

Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. přijetí daru vodovodního řadu PE 90 v délce 343,8 m + 2x podzemní hydrant a gravitační 
kanalizace PVC DN 250 v délce 849,9 m + 5x revizní šachta uložené na p.p.č. 664 v k. ú. Dolní 
Hanychov, p.p.č. 504/4, 485/2, 485/6 a 487/9 v k. ú. Rochlice u Liberce a p.p.č. 801 a 815 v k. ú. 
Doubí u Liberce od společnosti RODINNÉ DOMY KAVKAZSKÁ, s.r.o., Hanychovská 596/22, 
460 10 Liberec 3, IČ: 28663519,  

 
2. prodej vodovodního řadu a gravitační kanalizace dle bodu 1. společnosti Severočeská vodárenská 

společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou 
SVS, a.s., ve výši 86.712,- Kč  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města, uzavřít příslušnou darovací a kupní smlouvu.  

Termín: 08/2014 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků  - RASAV 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 174/2014 

Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

záměr  uzavření „Směnné smlouvy“, a to mezi Českou inspekcí životního prostředí, se sídlem Na 
břehu 267/1a, Praha 9, Vysočany, 190 00 a statutárním městem Liberec, Náměstí Dr. Edvarda Beneše 
1, 460 59, Liberec s doplatkem ve prospěch České inspekce životního prostředí ve finanční výši 
4.070,- Kč, 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, připravit směnnou smlouvu ke schválení Radě města 
Liberce a Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 08/2014 

USNESENÍ Č. 175/2014 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvková organizace 

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

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, 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, Ještědská 354/88, příspěvková organizace primátorkou města Mgr. Martinou 
Rosenbergovou a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková 
organizace. 

T: červenec 2014 

USNESENÍ Č. 176/2014 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél lesního 

koupaliště - k. ú. Ruprechtice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace na realizaci akce „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k. ú. 
Ruprechtice“, z ministerstva pro místní rozvoj, dle vyhlášeného programu „Obnova obecního a 
krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“, ve finanční výši 273.884,- Kč,  

a  u k l á d á   

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města přijetí dotace ministerstva pro místní rozvoj ke schválení  

Termín: 06/2014 
  
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
pro akci „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k. ú. Ruprechtice“ po schválení 
přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit v souladu s podmínky dotace realizaci akce. 

Termín: 06/2015 

USNESENÍ Č. 177/2014 

Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí změněného Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna)“ ze dne 28. 05. 2014. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno 
pod číslem jednacím 8543/2014-91/2, 

u k l á d á   

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
1. zrealizovat projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je 

poskytnutí dotace vázáno. 

Termín: dle podmínek dotace 



 
 
 
 
 
 
 
 

13

 
2. zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené 

město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014 

USNESENÍ Č. 178/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 3,900.000,- Kč 
na akce viz. tabulka 1.  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky,  
 
1. vypsat výběrová řízení na předmětné položky  

T: neodkladně  

 
2.  předložit výsledek výběrových řízení radě města  

T: neodkladně  
 
3. realizovat schválené akce  

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 179/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 966.000,- Kč na 
akce viz. tabulka č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 

 

1. vypsat výběrová řízení na předmětné položky  
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T: neodkladně  
2. předložit výsledek výběrových řízení radě města  

T: neodkladně  
3. realizovat schválené akce  

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 180/2014 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města 
Liberec na přidělení dotace Sdružení TULIPAN v 1. kole roku 2014 

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 
dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2014 
žadateli Sdružení TULIPAN v celkové výši 44.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit seznámení žadatele o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města 

Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
statutárním městem Liberec a žadatelem. 

T: srpen 2014 

USNESENÍ Č. 181/2014 

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo výzvy 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo výzvy 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit s žadateli uzavření 
smluv o dotaci z Ekofondu SML. 
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USNESENÍ Č. 182/2014 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2014 ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou 
sportovní činnost dětí a mládeže a v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy 
sportovišť tělovýchovných jednot a klubů a na ostatní (další) 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 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2014 v 
celkové výši 4,977.465,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), 

2. návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města 
Liberec v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednot a klubů v 
celkové výši 1,500.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

3. návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, 
schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29. května 2014 na ostatní (další) podporu 
sportu, např. na účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, na podporu úspěšných sportovců, na akce s nadregionálním významem konané 
nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec ve výši 185.000,- Kč (jmenovitě uvedené v 
příloze č. 3) 

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: prosinec 2014 

 

USNESENÍ Č. 183/2014 

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu 
pro 2. kolo 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního 
města Liberec pro 2. kolo roku 2014 v celkové výši 270.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 
1, 

 
2. návrh Správní rady kulturního fondu SML, která svým hlasováním rozhodla o nepřidělení dotace 
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z Kulturního fondu statutárního města Liberec žádostem č. 22 a č. 23 Sdružení TULIPAN 
podaných v 1. kole 2014 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

 

1. zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 2. kolo 2014 s 
usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně 

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

T: prosinec 2014 

 
3. písemně seznámit sdružení TULIPAN s konečným rozhodnutím Zastupitelstva města Liberec 
o nepřidělení dotace z Kulturního fondu statutárního města Liberec žádostem č. 22 a č. 23 Sdružení 
TULIPAN podaných v 1. kole 2014. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 184/2014 

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e  

Mgr. Martinu Rosenbergovou, primátorku statutárního města Liberec, (náhradník Mgr. Jiří Šolc) k 
zastupování obce na jednání valné hromady společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., IČ: 631 46 746, se 
sídlem Mydlářská 105/10, Liberec, která se bude konat dne 24. července 2014 v 11.30  hodin v sídle 
společnosti.  

 

USNESENÍ Č. 185/2014 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města,  

které se konalo dne 29. května 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

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 29. 
května 2014. 
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Přílohy: k usn. č. 165/2014 
        k usn. č. 167/2014 
        k usn. č. 168/2014 

      k usn. č. 169/2014 
        k usn. č. 182/2014 
 

 

 
 
 

V Liberci dne 2. července 2014 

 

 

 

 
 

                 Mgr.  Jiř í  Šolc,  v.  r .         Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .   

                   náměstek primátorky                       primátorka města 



Pozměňovací návrh k 5B) rozpočtovému opatření na rok 2014 do 6. ZM dne 26. 6. 2014

Předkládá Mgr. Šolc (náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci) - 1) složení zálohy na nájemné od Pivovaru Svijany, které je určeno na rekonstrukci Radničního sklípku
(jedná se o navýšení výnosů v hospodářské činnosti města se zapojením do rozpočtu města v příjmech a ve stejné výši ve výdajích na rekonstrukci Radničního sklípku, rozpočtově neutrální,
nečerpá se z běžné rezervy města, jedná se o technickou úpravu předloženého návrhu 5B) rozpočtového opatření na rok 2014) v celkové výši 9 136 273 Kč,

2) zapojení finančních prostředků z minulého období do rozpočtu roku 2014 ve výši 20 000 Kč do Fondu pro partnerskou spolupráci (musí jít přes oblast návrhu financování, příjmů i výdajů do položek)

Hospodářská činnost - výnosy
SÚ AÚ ORJ ORG ORJ2 SR-výnosy návrh změny Popis

603 0100 0000000001 000300130031 0 9 136 273 Výnosy z pronájmu - Radniční sklípek
oddělení správy objektů a zařízení

CELKEM_VÝNOSY 9 136 273

Příjmy
SÚ AÚ ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR-příjmy návrh změny Popis

231 0000 000000 4131 0000000001 0010204000000 000300120027 15 588 350 9 136 273 Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti
oddělení rozpočtu a financování

231 0000 000000 4139 0000000001 0010003000003 000100020000 34 350 20 000 Příjem na běžný účet fondu(Fond pro partnerskou spolupráci)
Fond pro partnerskou spolupráci

CELKEM_PŘÍJMY 9 156 273

Výdaje
SÚ AÚ ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR - výdaje návrh změny Popis

231 0000 006171 6121 0000000001 000300130031 0 9 136 273 Rekonstrukce Radničního sklípku
oddělení správy objektů a zařízení

236 0000 006330 5345 0000000001 0020029000003 000100020000 34 350 20 000 Převod z fondu na ZBÚ
231 0000 003319 5222 0000000001 0020025000003 000100020000 0 12 000 Neinvestiční transfery spolkům
231 0000 003113 5331 0000000001 0020512000003 000100020000 9 500 8 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ

Fond pro partnerskou spolupráci
CELKEM_VÝDAJE 9 176 273

Financování
SÚ AÚ ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR - výdaje návrh změny Popis

231 0000 000000 8115 0000000001 0019501000000 000300120027 0 20 000 zapojení zůstatku Fondu pro partnerskou spolupráci
Fond pro partnerskou spolupráci

CELKEM_FINANCOVÁNÍ 20 000

REKAPITULACE CELKEM_PŘÍJMY 9 156 273
CELKEM_FINANCOVÁNÍ 20 000

CELKEM_VÝDAJE 9 176 273

Příloha k usnesení č. 165/2014



Návrh na změnu územního plánu č. 75/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 087160/14 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Vesec u Liberce 

 Parcelní číslo 2237, 2233 

 Druh pozemku trvalý travní porost 

 Další specifikace 2233 = 7 951 m
2
, 2237 = 3 136 m

2 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu  

 Odpovídá funkci Plochy sportu a rekreace 

3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Území navazuje na vymezené zastavěné území obce Dlouhý Most. Zastavitelné plochy jsou navrhovány mimo 

exponovaná místa v lokalitě. Přes pozemek parc. č. 2233 vede elektrické vedení 110kV vč. ochranného pásma. 

V rámci vymezených ploch v ÚPML, na kterých by mohly být realizovány potřebné stavby pro hiporehabilitaci 

vč. potřebných navazujících pozemků, není vymezena vhodná plocha. Jedná se o činnost, která je veřejně 

prospěšným zájmem. 

6. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování ANO 

7. Doporučení Rady města Liberce ANO 

 

 

Příloha k usnesení č. 167/2014
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Návrh na změnu územního plánu č. 76/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 078493/14 ze dne 17.4.2014 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Ostašov u Liberce 

 Parcelní číslo 183 

 Druh pozemku Orná půda 

 Další specifikace 183=795 m
2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – orná půda 

2.2. Požadavek na změnu Změna funkčního využití z nezastavitelné na plochu zastavitelnou pro 

umístění RD 

 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného ÚP.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování NE 
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Podnět na změnu územního plánu č. 77/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 098252/14 ze dne 20.5.2014 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Vratislavice nad  Nisou 

 Parcelní číslo 1, 2, 3 

 Druh pozemku zahrada, ostatní plochy 

 Další specifikace parc. č.1 = 710 m
2
,  parc. č. 2 = 753 m

2
, parc. č. 3 = 7 465  m

2 

 Funkce dle platného ÚP parc. č. 1,2 plochy veřejné vybavenosti – kultura věda (OK),  

parc. č. 3 plochy urbanizované zeleně – parky a parkově upravené plochy 

2.2. Požadavek na změnu zdravotně sociální zařízení  

 Odpovídá funkci plochy veřejné vybavenosti – zdravotní a sociální péče (OZ) 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr výstavba senior komplexu 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Na vymezené území zasahuje záplavové území, které je vymezeno v platném územním plánu města a také je 

záplavové území vymezeno v územně analytických podkladech pro ORP Liberec 2012. Investor doloží vyjádření 

Povodí Labe k upřesnění záplavového území.  

Záměr lze realizovat na jiných zastavitelných plochách vymezených v ÚPML, ale tento pozemek je vhodný 

s ohledem na svoji polohu v lokálním centru. Je třeba respektovat koncepci nového ÚP a zachovat pás veřejné 

zeleně podél Lužické Nisy v šíři 20 -30 metrů. 

6. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování nerozhodnuto 

7. Doporučení Rady města Liberce  
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Příloha č. 1

Žadatel
Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová TV
Pravidelně 
soutěžící

Tělesně 
postižená 

mládež

Dospělí a 
zdravotně 
postižení

Návrh dotace 
v Kč/bod

Počet bodů ve skupině 1 5 5 5 0 129
1 A - Styl Liberec, o.s. 494 1 70 319 275

2 Atletický klub AC Slovan Liberec 247 153 159 315

3 Badmintonový klub TU Liberec 102 31 65 790

4 Basketbalový klub Kondoři Liberec, o.s. 81 12 52 245

5 Bruslařský klub Variace Liberec 39 1 25 155
6 Draci FBC Liberec 730 306 470 850
7 FC SLOVAN Liberec -  mládež 252 162 540
8 Fotbalový klub Krásná Studánka 22 20 27 090
9 Gymnastika Liberec 58 1 16 38 055

10 Handisport Liberec 222 206 143 190
11 Jezdecký klub Liberec 49 64 31 605
12 Judoclub Liberec 115 55 74 175

13 Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec 48 17 6 192

14 Klub mládeže stolního tenisu, o.s. 29 96 11 80 625

15 Krajský svaz stolního tenisu, o.s. - 
VYJMUTO NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI 239 609 0

16 Občanské sdružení SPORTKIDS 30 19 350

17 Patriots Liberec 90 69 58 050
18 SHD Karlinky 45 41 5 805

19 SK Ještědská 57 5 36 765

20 SK Karate Shotokan Liberec 141 22 90 945

21 SK Slávia Liberec orienteering 35 82 22 575
22 SK VTJ Rapid Liberec 262 396 168 990
23 Sport Aerobic Liberec 160 25 103 200

24 Sportovně střelecký klub Č 0366 Liberec - 
Ruprechtice 16 19 10 320

25 Sportovní gymnastika Liberec 48 15 30 960
26 Sportovní klub Ještěd 175 112 875
27 Sportovní klub JUDO LIBEREC 46 3 29 670
28 Sportovní klub Liberec Handball 165 17 106 425
29 Sportovní klub moderní gymnastiky Liberec 66 12 42 570
30 Sportovní klub RELAX 83 22 53 535
31 Sportovní klub stolního tenisu, o.s. 22 54 80 49 020
32 Sportovní plavecký klub Liberec 82 72 31 99 330
33 Sumó klub - SUMÓ Liberec 23 30 14 835
34 Taneční klub Koškovi, o.s. 10 32 51 27 090
35 TaPŠ ILMA BABYLON 52 2 30 34 830
36 TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 314 202 530
37 TJ Desko Liberec 229 37 46 171 570
38 TJ Dukla Liberec, o. s. 81 148 52 245
39 TJ Dynamo Liberec, o.s. 3 4 83 4 515
40 TJ Lokomotiva Liberec 1 2 144 506 575 419 508
41 TJ Lokomotiva Liberec III. 35 27 22 575
42 TJ Rochlice 58 88 37 410
43 TJ Slávia Liberec 138 187 56 209 625
44 TJ Slovan Liberec - tenis, box, turistika 91 98 58 695
45 TJ Slovan Vesec 222 114 143 190

Návrh správní rady sportovního fondu SML na přidělení dotací na 
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2014
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46 TJ Spartak Pavlovice 31 88 19 995
47 TJ Starý Harcov Liberec 41 41 26 445
48 TJ VK Dukla Liberec 110 70 950
49 Trampolíny Liberec 241 20 155 445
50 TS TAKT Liberec, o.s. 92 289 44 245 745

51 VSK Slávia TU Liberec, o.s. 138 184 89 010
52 TJ SOKOL Liberec 3 - Františkov 65 41 925
53 TJ Sokol Ruprechtice 104 104 66 134 160
54 Vem Camará Capoeira, o.s. 153 18 98 685

CELKEM 4 977 465
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Příloha č. 2

Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu na údržbu a opravy sportovišť TJ a klubů v roce 2014 

Č. ŽADATEL Název projektu Termín 
projektu

Celkové 
náklady v 

Kč

Výše 
požadovaných 
nákladů v Kč

Návrh 
dotace Účel dotace

1. A - STYL, o.s. Vybaení tréninkových 
sálů audio technikou 

červenec 14 78 800 40 000 40 000 2 x reprobedna 

2. Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Nákup tyčí a doskočiště celý rok 
2014

19 700 14 700 14 700 skokanské dívčí tyče 2 ks, dopadová plachta výškařského 
doskočiště 

3. Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Oprava klubovny v 
Lidových sadech

celý rok 
2014

46 000 16 000 16 000 dveře, el. přímotop, zátěžový koberec 

4. Draci FBC Liberec Investice - časomíra do 
haly ZŠ Dobiášova

září 14 105 512 84 000 0 světelná časomíra 

5. Draci FBC Liberec Investice -  florbalové 
mantinely FBC Liberec 

září 14 119 500 84 000 80 000 sada florbalových mantinelů

6. Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Studna a BČOV pro 
sportovní areál 

září -  
prosinec 
2014

290 000 50 000 50 000 studna a BČOV

7. Gymnastika 
Liberec 

Doskokové plochy -  
normované žíněnky 
SPIETH, molitanová 
jáma a trampolíny 

červenec -  
prosínec 
2014

1 484 000 1 187 000 80 000 4 ks žíněnek (300 x 200 x 20 cm hrazda a kruhy), 2 ks 
žíněnek (200 x 100 x 20 cm kruhy), 1 žíněnka (300 x 200 x 
20 cm s výřezy hrazda), 1 žíněnka (400 x 400 x 20 cm s 
výřezy kůň s madly),1 žíněnka (500 x 250 x 20 cm 
přeskok), 4 ks žíněnek (300 x 200 x 20 cm), 4 ks žíněnek 
(200 x 200x 20 cm kladina), 2 ks plachet trampolína, výplň 
jámy: síť s pružinami,vrstvený molitan,měkčený molitan, 
speciální tkanina s uchycením po stranách, výplň - kostky 

8. Cháberová Erika Sportovní klub JUDO 
Liberec 

celý rok 
2014

180 000 150 000 50 000 72 ks žíněnek o velikosti 2 x 1 m2

9. Jezdecký klub 
Liberec 

Přepravník na koně září 14 50 000   38 000   38 000 přepravník na koně 

10. Jezdecký klub 
Liberec 

Nová vrata k hlavní stáji září 14 30 000 25 000 25 000 stájová vrata
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11. Plochá dráha v 
AČR

Bezpečnostní systém 
pro diváky

duben - 
listopad 

2014

270 000 212 000 100 000 stavební materiál, stroje k přestavbě (traktor, bagr, 
nákladní sklápěčka, hutní deska, vrták na sloupky, 
řezačka)

12. RC Modelklub 
Liberec, o.s. 

Zabezpeční zahradní 
techniky určené pro 
údržbu vzletové a 
přistávací dráhy 
modelářského letiště 

2. pololetí 
roku 2014

65 000 52 000 52 000 zahradní traktůrek 

13. SH ČMS, SHD 
Liberec - Sever 

Rekonstukce 
hacičského hřiště -  
doplnění herních prvků 

červen -  
prosinec 
2014

381 000 304 000 50 000 nákup herních prvků, dopadové plochy frakce 4-8, 
přípravdné a zemní práce, dopadové plochy 

14. SH ČMS, SHD 
Liberec - Sever 

Rekonstrukce 
hasičského hřiště 

červen -  
prosinec 
2014

936 289 748 289 50 000 Drenáž, makadam, finální vrstva, ohrazení (obrubníky, 
tvarovky), objímky, tyče, lajny, nosná konstukce pro 
bezpečnostní sítě, sítě a vstupní brnka, přípravné  zemní 
práce, rozprostřední, zhutnění vrstev, finální vrstva 
(rozprostřední), obrubníky, tvarovky, osazení (objímky, 
tyče,lajny)

15. Sport Aerobic 
Liberec 

Modernizace budovy 
Aerobic Centra -  
výměna oken v 
havarijním stavu 

srpen 14 111 465 80 000 80 000 6 ks plastových oken, parapety (vnitřní i vnější 8 m), 
vyzdívka meziokenních příček (materiál), montáž oken, 
zednické práce, okna, vyzdívka meziokenních příček 
(práce), demontáž včetně likvidace, dopravy a přesunu 
hmot, DPH 21%

16. Sportovní klub 
Ještěd

Rekonstrukce chaty 
Bucharka IV. etapa 

celý rok 
2014

480 000   380 000   80 000 truhlářské práce (dostavba 2.NP. zateplení, obložení stěn 
palubkami, podlaha), truhlářské práce a práce na 
obkladech (sociální zařízení v 1.NP.), truhlářské práce 
(vybavení pokojů základním nábytkem), elektroinstalační 
práce v 1. a 2. NP. 

17. Sportovní klub 
Slávia Liberec 
orienteering

Pořízení závodních 
dresů a sportovního 
vybavení pro pořádání 
závodů v orientačním 

červen -  
prosinec 
2014

180 000 140 000 80 000 dresy pro orientační běh, dresy pro MTBO (cyklo dres a 
kolhoty), SI krabičky

18. Sportovní klub 
stolního tenisu, 
Liberec, o.s. 

Generální rekonstrukce 
osvětlení 

srpen 14 177 496 195 140 000 80 000 nákup materiálu (zářivek)

Stránka 2 z 3

Příloha k usnesení č. 182/2014



Příloha č. 2

19. Taneční skupina 
TAKT Liberec 

Podium (vyrovnání 
povrchu, podium pro 
lektora, wokshopy)

srpen 14 381 108 280 000 80 000 pódium 

20. TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Rekonstrukce podlahy v 
šatnách přípravky TJ 
Bílí Tygři Liberec 

červen - 
červenec 

2014

66 450 52 000 52 000 podlaha na chodbu 

21. TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Obnovení materiálního 
vybavení TJ Bílí Tygři 
Liberec 

červen - 
červenec 

2014

85 000 50 000 50 000 rukavice, kalhoty, helmy

22. TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Nákup počítač, kopírky 
a sekačky 

2.5.- 
30.11.2014

54 000   45 000   45 000 sekačka, počítač, kopírka 

23. TJ Slovan Vesec Obnova provětrávní 
střechy tělocvičny 

červen- 
srpen 2014

180 000 100 000 80 000 oprava střechy 84m2   

24. TJ Slovan Vesec Modernizace 
sportovního areálu -  
rekonstrukce tréninkoé 
plochy 

červen -  
říjen 2014

328 965 172 448 50 000 PVC flexibilní truby, štěrkopísek 0-4, štěrkopísek 0-8, 
ornice, živý plot ptačí zob sazenice, terénní úpravy plochy, 
drenážní systém (pokládka, zásyp, drenážní vrstva), 
úprava povrchu +/- 1 cm, výsev trávníku, hnojivo 

25. TJ Starý Harcov Výměna oken v 
tělocvičně TJ 

červenec- 
srpen 2014

350 000 280 000 80 000 cena projektu dodavatelsky celkem 

26. Trampolíny 
Patrman

Úprava zázemí 
trampolínové haly na 
nádraří ČD

leden -  
prosinec 
2014

1 000 000   130 000   97 300 bourací práce, podchycování konstrukcí, stavební práce 
HSV a PSV, elektroinstalace, ZTI

CELKEM 184 768 984 4 854 437 1 500 000
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Místo 
konání 
pořádané 
akce 

Výše 
celkových 
nákladů

Výše 
požadované 
dotace

Návrh 
dotace 

Účel dotace Zdůvodnění dle znění 
platných Pravidel 

přidělování dotací, dle 
bodu 2. Výzvy

Kč Kč

1

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 20 000 odměny rozhodčím, 
balonky (100 ks/35,-
),pronájem haly DUKLA 
(22 hod/1193,-/hod), 
nájem haly aréna 1a2 (38 
hod/2 hřiště/500,-/hod, 
grafická příprava 
tiskovin, výroba tiskovin, 
info tabule

akce s nadregionálním 
významem: cílem je 
příprava před zahájením 
extraligové florbalové 
sezóny, více informací na 
www.fbcliberec.cz 

Tabulka návrhu na přidělení dotací ze sportovního fondu v souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze
Sportovního fondu SML, schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29. května 2014 na ostatní (další) 

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

mimo území města Liberec
Žadatel Název akce Termín 
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2

Hynčicová Petra Materiální 
náklady

rok 2014 Liberec 13 206 10 000 5 000 lyže a vázání podpora úspěšného 
sportovce: získání 10 titulů 
MČR, 2 akademické tituly 
AMČR, 3 stříbrné medaile z 
MČR, 7 bronzových medailí 
z MČR. Umístění na 9 
místě na letošním 
Mistrovství světa juniorů ve 
Val di Fiemme, více 
informací na 
https://www.facebook.com/
pages/Petra-
Hyn%C4%8Dicov%C3%A1/
190214804477988?fref=ts

3

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, 
občanské 
sdružení

Akademie 
stolního tenisu 

30.6.-
4.7.2014

Liberec 72 500 33 500 20 000 trenéři (3 os, 800,-/den,5 
dnů), míčky 250 ks (50,-
/ks), pronájem haly, 
stolů, herního vybavení 
(5x 3tis)

akce s nadregionálním 
významem: příměstské 
soustředění mládeže, více 
informací na 
www.kmst.stolni-
tenis.webtra.cz 

4

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 5 000 ceny a odměny pro děti, 
pronájem ozvučení

účast sportovců na 
významných sportovních 
akcích mimo území města 
Liberec: účast 3 
juniorských závodníků, kteří 
se nominovali do 
reprezentace České 
republiky ve sportovním 
lezení

5

Nadační fond 
severočeských 
olympioniků

Humanitární 
podpora 
severočeských 
olympioniků    

listopad - 
prosinec 

2014

Liberec nebo 
Jablonec n. N.

130 000 20 000 10 000 zajištění akce akce s nadregionálním 
významem: poděkování 
úspěšným reprezentantům 
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6

Plochá dráha v 
AČR

plochá dráha - 
mezinárodní 
závody veteránů  

6.9.2014 Liberec, 
Pavlovice

126 000 94 700 5 000 propagace, pronájem 
tribuny, lékařská služba, 
sanita, hasiči, ozvučení 
akce, údržba trati

akce s nadregionálním 
význame: více informací  
na www.motolbc.cz 

7

SH ČMS, SDH 
Liberec - Sever

Světové 
hasičské hry    

srpen 14 San Diego 119 767 90 000 10 000 boty, dres, oblečení, 
apod., pronájem 
ubytovacího zařízení, 
propagace, masáže

účast sportovců na 
významných sportovních 
akcích mimo území města 
Liberec: účast příslušníka 
HZS LK stanice Liberec na 
13. Světových hrách hasičů 
v Los Angeles, více 
informací na 
www.shdliberecsever.webn
ode.cz

8

SK JEŠTĚD, 
oddíl alpských 
disciplín

Mistrovství ČR 
žáků   

9.-
11.3.2014

Špičák - Javor 25 066 16 000 10 000 doprava, ubytování, 
startovné, vleky, lanovky

účast sportovců na 
významných sportovních 
akcích mimo území města 
Liberec: účast na 
Mistrovství republiky žáků 
na Špičáku, více informací 
na www.skjested.cz 

9

SK stolního 
tenisu Liberec, 
občanské 
sdružení

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

květen - 
listopad 

2014

Čína, 
Slovinsko, 
Slovensko

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

účast sportovců na 
významných sportovních 
akcích mimo území města 
Liberec: účast tělesně 
postižených sportovců na 
MS ve stolním tenise v 
Číně, více informací na 
www.skstliberec.cz/uvod.ph
p
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10

Volejbalový klub 
TU v Liberci

České 
akademické hry 
2014   

leden - 
červen 2014

Liberec 2 500 000 90 000 50 000 nájmy sportovišť akce s nadregionálním 
významem: konání 13. 
ročníku významné 
vysokoškolské sportovní 
akce vyhlašované Českou 
asociací univerzitního 
sportu pro studenty, více 
informací na 
www.ceskekademickehry.cz 

11

Zdeněk Říha Podpora vítěze 
ankety 
Sportovec 
Liberecka - 
Matěj Říha 

101 000 20 000 20 000 náklady spojené s účastí 
na sportovních akcích v 
roce 2014

podpora úspěšného 
sportovce: vítěz ankety 
Sportovec Liberecka 2013, 
2x Mistr světa, více 
informací na 
www.matejriha.cz 

celkem 3 404 985 494 200 185 000
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