
U S N E S E N Í  
ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 4. 9. 2014 

 
 

USNESENÍ Č. 186/2014 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2014 v rámci 6. kola roku 2014 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce 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 v rámci 6. kola roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 
565.260,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  
 
2. 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 135.000,- 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: prosinec 2014 
 

 
 
 

USNESENÍ Č. 187/2014 

Poskytnutí finančního příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů 
Hotelu Ještěd  
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Kč 160.000,- spolku JEŠTĚD 73 se sídlem Horní Hanychov 153, Liberec 8, 
460 08 Liberec, IČ: 226 06 378, na rekonstrukci původních interiérů Hotelu Ještěd 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít smluvní dokument o poskytnutí 
příspěvku. 

 

    
                   T: neprodleně 

 
               

USNESENÍ Č. 188/2014 

Poskytnutí účelově vázaného příspěvku na provoz cyklobusu z Liberce do 
Jizerských hor 
Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- společnosti BusLine a. s. se sídlem Na 
Rovinkách 211, 513 21 Semily, IČ: 28360010 na pravidelnou přepravu cestujících s jízdními koly 
na trase Liberec – Bedřichov a Liberec – Jablonec nad Nisou – Turnov dle jízdního řádu linky 
530210 na období od 15. 6. 2014 do 28. 9. 2014; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku. 

    
         T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 189/2014 

Majetkoprávní operace  - výkupy pozemků  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  výkup pozemku p.č. 521/16 odděl. z pozemku p.č. 521/5, k.ú. Rochlice u Liberce,  
 prodávající: 
 Ing. Karel Drapák,   podíl ¼  
   
 Ing. Karel Drapák,   podíl ¼   
   
 Ing. Pavel Drapák,   podíl ¼  
  
 Ing. Richard Drapák,   podíl ¼  
   
 za celkovou kupní cenu 157.000,- Kč; 
 
2.  Zastupitelstvo města dne 4. 9. 2014 schvaluje výkup nemovitosti: 
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 pozemek p.č. 649/12, k.ú. Dolní Hanychov 
 prodávající: 
 Ing. Ph.D. Marcela Kolínová,  podíl ½ nemovitosti 
   
 Václav Škoda,    podíl ½ nemovitosti 
        
 za kupní cenu  196.000,- Kč, s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
 majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
 
3.  výkup pozemků p.č. 1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1056/19, 1056/29, k.ú. 
 Starý Harcov,  
 prodávající: 
 Ing. Pavel Hůza,   ½ 
   
 a Šárka Hůzová,   ½  
  
  
 za celkovou kupní cenu 178.000,- Kč, s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
 schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, zajistit uzavření 
předmětných smluv.       

 T: neodkladně 

 
 

 

 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

 

USNESENÍ Č. 190/2014 

Nabytí a následný prodej vodovodního řadu v ul. Střediska, k.ú. Vesec u Liberce   

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  přijetí daru vodovodního řadu PVC 110 v délce 101,5 m + 1x podzemní hydrant uložený na 
 p.p.č. 22 v k.ú. Vesec u Liberce od pana Daniela Bažanta,  
2.  záměr prodeje vodovodního řadu dle bodu 1., společnosti SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
 Teplice, IČ: 49 09 94 69, za kupní cenu stanovenou SVS a.s.   

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
po schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, uzavřít  příslušnou darovací a kupní 
smlouvu.                 
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Termín: 10/2014 
 

USNESENÍ Č. 191/2014 

Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Dolní Hanychov  (ul. Tálinská) SVS a.s.      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej vodovodního řadu PE 110 v délce 281,23 m + 3 podzemní hydranty a kanalizačního řadu 
KA 250 v délce 266,23 m + 10 revizních šachet vybudované na p.p.č. 648 ve vlastnictví SML a 
dále p.p.č. 168/1, 169/1, 204/1, 204/12, 204/14, 206/1, 206/8 a 206/7 ve vlastnictví Ing. Vlastimila 
Žihly, vše v k.ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) společnosti Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 551.976,- Kč; 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení prodeje vodohospodářských staveb v ul. Tálinská zastupitelstvem města, uzavřít 
s SVS, a.s. příslušnou kupní smlouvu. 

    
            Termín: 10/2014 

 

USNESENÍ Č. 192/2014 

Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: uložení vedení s optickým kabelem, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu ve prospěch statutárního města Liberec na pozemku č. 702/2 v 
k.ú. Horní Hanychov, jehož vlastníkem je KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Papírová 537, 
460 01 Liberec II, IČ 287 39 841, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1140-458/2011 ze dne 
6.10.2011, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, za cenu 25.000,- Kč bez DPH; 

a  u k l á d á  

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

 

T: 09/2014 
 
  
 

USNESENÍ Č. 193/2014 

Darovací smlouva – Řetízková ul. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru stavby vozovky vybudované na pozemku p.p.č. 3/7 v k.ú. Machnín, obec Liberec 
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investorem NISA REALITY s.r.o., sídlem 1. máje 342, Liberec 3 

a  u k l á d á  

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

T: 10/2014 
 

 
 

USNESENÍ Č. 194/2014 

Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Plánovací smlouvy“  mezi DP REAL IMMO s.r.o., se sídlem Preslova 76, 602 00 Brno, 
IČ: 28261496 a statutárním městem Liberec na budoucí přijetí daru stavby a její části, tj. vozovka, 
chodník, schodiště a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 3838/20, 3838/1, 5786/2 a 
5905 a schodiště a části vozovky 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: 10/2014 
 

USNESENÍ Č. 195/2014 

Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci  

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem ve 
věci převodu  p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a 
p.p.č. 5433/7 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba                       
obč. vyb. č.p. 147 se všemi součástmi, příslušenstvím  a vybavení, 

s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem ve věci 
převodu  p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 
5433/7 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba   obč. vyb. č.p. 147 
se všemi součástmi, příslušenstvím  a vybavení, 

 

a  u k l á d á  

 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit oboustranný podpis darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem ve věci převodu  p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha a p.p.č. 5433/7 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba   
obč. vyb. č.p. 147 se všemi součástmi, příslušenstvím  a vybavení. 
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Termín: 09/2014 
 

USNESENÍ Č. 196/2014 

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 182/2010, bod V. 
– směna pozemků                                

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 182/10, bod V. a 

s c h v a l u j e  

směnu pozemků p.č. 690/27, 117/5 a 117/13 oddělený z pozemku p.č. 117/12, k.ú. Horní 
Hanychov ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 
00262978, za pozemky p.č. 112/1 a p.č. 117/10, k.ú. Horní Hanychov ve vlastnictví Sportovního 
klubu JEŠTĚD, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ: 64040577, s doplatkem Sportovnímu 
klubu JEŠTĚD ve výši 20.950,- Kč; 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
zajistit uzavření příslušné směnné smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Sportovním 
klubem JEŠTĚD. 

                             

 T: září 2014 
 
 
 

USNESENÍ Č. 197/2014 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města 
Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Text smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis smlouvy o služebnosti inženýrské 
sítě. 

 

T: září 2014 
 

USNESENÍ Č. 198/2014 

MFRB – nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k.ú. Staré Pavlovice           
Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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nabytí: 
1. p.p.č. 690/138, ost. pl./ost. komunikace, v k.ú. Staré Pavlovice, s veškerým příslušenstvím a 
součástmi (komunikace K3 – páteřní) a uložené dešťové kanalizace, formou kupní smlouvy za 
kupní cenu 1,- Kč; 
 
2. p.p.č. 762/1, ost. pl./ost. komunikace, v k.ú. Staré Pavlovice, který vznikl oddělením od p.p.č. 
762/1, ost. pl./ost. komunikace na základě geometrického oddělovacího  plánu č. 1059-158/2010 s 
veškerým příslušenstvím a součástmi  (komunikace příjezdová)  a uložené dešťové kanalizace, 
formou darovací smlouvy; 
 
3. p.p.č. 690/200, ost. pl./ost. komunikace, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 690/136, 
ost. pl./manipulační pl. na základě geometrického oddělovacího  plánu č. 934-17/2008, p.p.č.  
814/4, ost. pl./ost. komunikace,  p.p.č. 814/5, ost. pl./ost. komunikace a p.p.č. 658/40, ost. pl./ost. 
komunikace, vše v k.ú. Staré Pavlovice, s veškerým příslušenstvím a součástmi (ul. Polní) a dále 
stavby komunikace vybudované na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec, tj. 
pozemku parc. č.  807/3, ost. pl./ost. komunikace, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 
807/1, orná půda,  na základě geometrického oddělovacího  plánu č. 934-17/2008, p.p.č. 660, ost. 
pl./ost. komunikace, p.p.č. 810 – část, ostatní pl. /ost. komunikace, p.p.č. 631/2, ost. pl./ost. 
komunikace, p.p.č. 692/6 - část, ost. pl. ost. komunikace, vše v k.ú. Staré Pavlovice, formou 
darovací smlouvy; 
 
4. p.p.č. 690/235, ost. pl./ost. komunikace, p.p.č. 690/245, ost. pl./ost. komunikace a p.p. č. 
690/254, ost. pl./ost. komunikace vše v k.ú. Staré Pavlovice, s veškerým příslušenstvím a 
součástmi (ul. Oblouková – Na Mlýnku) a uložené dešťové kanalizace, formou darovací smlouvy; 
 
5. p.p.č. 690/202, ost. pl./jiná pl., p.p.č. 690/255, ost. pl./zeleň, p.p.č. 690/236, ost. pl./zeleň, p.p.č. 
690/237, ost. pl./jiná pl., p.p.č. 690/246, ost. pl./zeleň  a p.p.č. 690/247, ost. pl./jiná pl., vše v k.ú. 
Staré Pavlovice, včetně stavby chodníku a pruhu zeleně podél komunikace, formou darovací 
smlouvy; 
 
6. veřejného osvětlení vybudované na p.p.č. 631/2, ost. pl./ost. komunikace v k.ú. Staré Pavlovice, 
ve vlastnictví statutárního města Liberec, formou darovací smlouvy, 
 
od   Nového  bydlení   Pavlovice,  družstvo,   Zeyerova   891/35,  460 01   Liberec 1,    
IČ: 25448617 
 

a  u k l á d á   

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

Termín: 10/2014 
 

 
 

 

USNESENÍ Č. 199/2014 

Výkup nemovitostí v k.ú. Ostašov u Liberce 

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

výkup pozemků p.č. 333/2, 333/3 a stavby rekreačního objektu č.e. 7, která je součástí a stojí na 
p.p.č. 333/3, v k.ú. Ostašov u Liberce, od manželů Jaromíra Babky a Kateřiny Babkové, za 
celkovou kupní cenu 1.790.000,- Kč;  

a  u k l á d á  

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

 

T: 09/2014 

 

USNESENÍ Č. 200/2014 

Smlouva věcného břemene - služebnosti - Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatky Jungmannova - Wintrova 
v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek křižovatky 
Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi statutárním 
městem Liberec, společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03, Hradec 
Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi 
statutárním městem Liberec, společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 
03, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, 

a  u k l á d á  

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

 

T: 10/2014 
 
 
 

USNESENÍ Č. 201/2014 

Záměr převzetí části stavby komunikací v souvislosti se stavbou silnice I/14 
Kunratice - Jablonec nad Nisou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku tvořící stavby komunikací a pozemků pod 
těmito stavbami ve vlastnictví České republiky, s nimiž má příslušnost Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a Libereckého kraje na Statutární město Liberec, 

a  u k l á d á  
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Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit informování žadatele o přijatém usnesení 
Zastupitelstva města Liberce.  

 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 202/2014 

Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy - „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OPL/1165/2014“  mezi 
Libereckým krajem se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 708 915 08 a Statutárním 
městem Liberec (SML),  se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 z 
důvodu přemístění pomníku z ppč.: 208 v k.ú. Kunratice u Liberce (v majetku SML) na ppč.: 
136/9 v k.ú. Kunratice u Liberce (v majetku KÚLK) v rámci plánované stavby ,,silnice I/14 
Kunratice – Jablonec nad Nisou v k.ú. Kunratice u Liberce, obce Liberec a k.ú. Lukášov obce 
Jablonec nad Nisou“,  

a  u k l á d á  

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

T: 09/2014 
 
 

USNESENÍ Č. 203/2014 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů na 
Sokolovské náměstí v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci  LII. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním městě Liberec“ 
(pořízení zahradních kompostérů a výstavba stání podzemních kontejnerů na Sokolovském 
náměstí) ve výši 90% celkových výdajů na projekt, tj.  1,021.820,- Kč,  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, v souladu s podmínkami dotace zajistit podpis 
příslušného smluvního dokumentu. 
 

T: 10/2014 
 

USNESENÍ Č. 204/2014 
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí  
dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“      

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna)“ ze dne 25. 06. 2014. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je 
vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/3, 

a  u k l á d á  

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

Termín: dle podmínek dotace 
 
 
2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
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. 205/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  a změna přerozdělení finančních prostředků  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši  
10,182.959,- Kč na akce dle jednotlivého členění akcí, uvedených v tabulkách č. 1 – 3; 

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 
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USNESENÍ Č. 206/2014 

Schválení navýšení příspěvku na akci Bohemia JazzFest 2014 v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení příspěvku na akci Bohemia JazzFest 2014 v Liberci 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
zařadit do návrhu 6. rozpočtového opatření SML na rok 2014 navýšení položky Bohemia   
JazzFest o 160.000,- Kč. 

 

T: ihned  
 
 

USNESENÍ Č. 207/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 6A) – 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. 208/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 6B) 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 
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USNESENÍ Č. 209/2014 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města 
Liberec za období leden - červen 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden 
– červen 2014. 

 

USNESENÍ Č. 210/2014 

Komunální dluhopis - varianty přefinancování  

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup v jednání s bankovními ústavy na téma refinancování dluhopisu 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit další informace a smluvní dokumentaci k 
projednání zastupitelstvu města. 

T: listopad 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 211/2014 

Žádost  o zřízení zástavního práva k pozemkům pod bytovými domy č.p. 575-577 
v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení zástavního práva k pozemkům pod bytovými objekty č. p. 575 - 577  v ulici Jeronýmova, 
Liberec I, katastrální území Horní Růžodol, ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat zástavní smlouvu na předmětné 
pozemky. 

                                                                                                                   

Termín: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 212/2014 

Aktualizace Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. vyřazení budovy čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5 z privatizačního procesu a s jejím zařazení do  
    Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace 
 
 
 
2. zařazení budov do Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace: 
    B. Němcové 81, Liberec 5 
    Krejčího 1172  až 1174, Liberec 6  
    Krejčího 1175, Liberec 6 
    Krajní 1575 až 1580, Liberec 30 

a  u k l á d á  

 
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit aktualizaci Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace. 
 

T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 213/2014 

Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec, p. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, 
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. 
předat řediteli příspěvkové organizace. 

 

T: neprodleně 
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 214/2014 

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvková organizace  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizované majetkové přílohy a 
její předání řediteli školy. 
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T: září 2014 
 

USNESENÍ Č. 215/2014 

Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. v 
roce 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. s účinností od 4. 
září 2014 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpisy obou zakladatelů na novelizované Zakladatelské smlouvě. 

 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 216/2014 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020             

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předloženou Aktualizaci strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020. 
 

USNESENÍ Č. 217/2014 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ 
Sokolovská – rekonstrukce“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 
 
 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 218/2014 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon 
leknínů Botanické zahrady Liberec“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 
 

T: ihned 
 
 

USNESENÍ Č. 219/2014 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní 
centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro mládež 
v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 
 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 220/2014 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“           

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění 
IPRM“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 221/2014 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“                                 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 
 

T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 222/2014 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky Lidové 
sady II.“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Parky Lidové sady II.“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 
 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 223/2014 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“                               

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Centrum aktivního odpočinku – 
Lidové sady“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
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smlouvy. 
 
 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 224/2014 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“                               

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 
 

T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 225/2014 

Schválení Dodatku č. 6 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. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 
 

T: ihned 
 
 
 

USNESENÍ Č. 226/2014 

Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán 
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

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

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec 
– zóna „Lidové sady“ 

 

a  u k l á d á  

 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

 

T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 227/2014 

Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec  
 
Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 56B. změna Územního plánu města 
Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

v y d á v á  

56B. změnu Územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit oznámení o vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec ve smyslu  
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
 
2. zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

 

Termín: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 228/2014 

Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 66. změna Územního plánu města 
Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

v y d á v á  

66. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit oznámení o vydání 66. změny Územního plánu města Liberec ve smyslu  
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§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
 
2. zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 
 

Termín: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 229/2014 

Návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 78/1 a 
78/2 

Zastupitelstvo města po projednání 

z a m í t á  

návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 78/1 a 78/2 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. 230/2014 

Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 79/1 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 79/1 záměr realizace druhého 
napojení v místě Obchodně průmyslové zóny sever 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu pořizování 79. 
změny Územního plánu města Liberec. 
 

Termín: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 231/2014 

Dopravní napojení na silnici I/35 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. jednat o uzavření dohody na základě žádostí EDI Liberec, a.s. na úhradu vícenákladů v 
souvislosti s úpravami projektové dokumentace a stavby podle potřeb statutárního města Liberec 
 
2. přípravu a projednávání „Partnerské smlouvy o přípravě a realizaci projektu Dopravního 
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napojení v místě OPZs na silnici I/35“ s dotčenými subjekty. 
 

a  u k l á d á  

náměstku primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace, po projednání dokumentů 
předložit ke schválení orgánům města. 
 

T: 04/2015 
 
 

 
 

USNESENÍ Č. 232/2014 

Majetkoprávní vypořádání pozemků  - RASAV 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

výkup pozemků p.č. 1036/3, 1036/5, 1036/9, 1036/10, 1037 a 1103/2 v k.ú. Dlouhý Most, o 
celkové výměře 28.349 m2, od spoluvlastníků:  
 
Tomáše Bohatce,  
Michala Dvorského,  
a Jany Tomašicové,  
 
za celkovou kupní cenu 3,000.000,- Kč.  

a  u k l á d á  

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

 

T: 09/2014 
 

USNESENÍ Č. 233/2014 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy 
uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města 
Liberce, a. s.“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s. 

 
 

USNESENÍ Č. 234/2014 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se mění  
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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. 3/2014, kterou se mění 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 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, prověřit situaci v případě herny v Kostelní ulici. 
 
 

USNESENÍ Č. 235/2014 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2014 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 227/2013, 167/2014, 169/2014, 32/2014, 13/2014, 
10/2014, 44/2013 a s vypuštěním kontroly termínu: u usnesení č. 149/2013 (bod. 2 - revokace 
usnesením č. 94/2014 – 4.ZM 2014. 

 

USNESENÍ Č. 236/2014 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 26. června 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
26. června 2014. 

 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 186/2014 
  k usnesení č. 197/2014 
  k usnesení č. 205/2014 
  k usnesení č. 208/2014 
              k usnesení č. 234/2014 
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V Liberci dne 11. září 2014 

 

 

 

 
 

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

 



Příloha č. 1

Místo konání 
pořádané 
akce 

Výše celkových 
nákladů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1
A - Styl, o.s. Předvánoční soutěže v A-

styl centru
13.-14,.12.2014 Liberec, A-styl 

centrum
23 300 11 500 11 500 tisk diplomů pro každého účastníka, 

medaile, poháry, ozvučení a 
osvětlení soutěží 

2

A - Styl, o.s. Nábory A -  Styl Liberec leden -únor 
2015

Liberec 39 400 20 000 0 tisk letáků a plakátů, inzerce 
Facebook Liberec, inzerce pozvánka 
Rádio Evropa 2 Liberec,o, 
propagační akce na ZŠ a SŠ Liberec - 
doprava 

3

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Halový víceboj družstev 
žactva 2015

30.1.2015 Jablonec nad 
Nisou - hala 
Střelnice 

15 300 7 000 0 rozhodčí, propozice, propagace, 
pronájem haly

4
Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Mikulášský běh 4.12.2014 Liberec -  ZŠ 
Dobiášova 

5 500 2 500 2 500 rozhodčí, propozice, zdravotní dozor

5
Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Silvestrovská hala 2014 27.12.2014 Jablonec nad 
Nisou - hala 
Střelnice 

15 300 7 000 7 000 rozhodčí, propozice, propagace, 
pronájem haly

6

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Běh na Českou chalupu - 
Memoriál Mirka Gräfa

1.11.2014 Liberec - 
Lidové sady 

21 200 10 000 10 000 rozhodčí, propagace, propozice, 
zdravotní dozor, doprava svršků z 
cíle pronájem haly Lidových sadů

7

Badmintonový 
klub Technické 
univerzity v Liberci 

4. ročník Vánočního 
celostátního turnaje v 
badmintonu kategorií U9 
a U11

13.12.2014 horní hala TUL 18 000 10 000 10 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče 

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  6. kola roku 
2014 na veřejné jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 10. 2014 do 28. 2. 2015)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané akce

Účel dotace
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8

CS SKI, s.r.o. Světový pohár ve skoku 
na lyžích a severské 
kombinace 2015

5.-8.2.2015 Sportovní areál 
Vesec a Ještěd 

15 000 000 180 000 0 pronájem areálu a energie

9

Draci FBC Liberec Vánoce s florbalem prosinec 14 Liberec, hala 
ZŠ Dobiášova 

64 500 40 800 0 balonky (50 ks), medaile, poháry, 
diplomy, zdravotnický materiál, 
Mikulášský balíček pro děti (drobné 
sladkosti ), dorty pro účastnická 
družstva, pronájem haly, pronájem 
bazénu ZŠ Dobiášova, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, info 
tabule, moderátor, Čert a Mikuláš, 
odměny rozhodčím

10

Draci FBC Liberec Turnaj elévů a přípravek 
FBC Liberec 

listopad 14 Liberec 31 200 21 300 0 zdravotnický materiál, balonky (50 
ks), diplomy, ocenění, ceny pro 
účastníky, pronájem haly, rozhodčí, 
propagační materiály, letáky, 
propozice, grafická příprava tiskovin

11

Draci FBC Liberec Florbalové vábení 
(náborová akce FBC 
Liberec)

říjen 14 Liberec 62 100 31 100 0 balonky (80 ks), rozlišovací dres, 
sladké odměny pro účastníky turnaje 
neregistrovaných (80 balíčků), 
pronájem prostor OC Fórum, 
přeprava mantinelů do OC Fórum a 
zpět, pronájem haly ZŠ Dobiášova, 
grafická příprava tiskovin, výroba 
tiskovin, info tabule, moderátor, 
rozhodčí

12

FC Slovan Liberec-  
mládež 

Halové víkendové turnaje 
ročníku 2004 a 2005

listopad 2014- 
únor 2015

Liberec 29 000 20 000 0 propagace, poháry, technické 
zabezpečení 

13
FC Slovan Liberec-  
mládež 

Nábor mladých fotbalistů 
a fotbalistek 

říjen 2014-  
únor 2015

Liberec 26 000 15 000 0 propagace, technické zabezpečení 

14

Fotbal pro radost - 
Liberec, o.s.

Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 2014

25.-26.10.2014 Sport Park 
Liberec 

30 000 24 000 0 technické zabezpečení, zdravotník, 
pořadatelská služba, rozhodčí, tisk, 
propagace, reklama, pozvánky, 
pronájem sportoviště

2/9

příloha k usn. č. 186/2014



Příloha č. 1

15

Fotbal pro radost - 
Liberec, o.s.

Podzimní fotbalový turnaj 
nábor nových talentů 

4.-5.10.2014 Sport Park 
Liberec 

35 000 28 000 28 000 zdravotník, pořadatelská služba, 
rozhodčí, technické zabezpečení 
akce, tisk, propagace, reklama, 
pozvánky, pronájem sportoviště 

16

Fotbal pro radost - 
Liberec, o.s.

Turnaj v malé kopané pro 
děti - Liberec cup 2014

17.-18.10.2014 Sport Park 
Liberec 

35 000 28 000 28 000 technické zabezpečení akce, 
zdravotník, pořadatelská služba, 
rozhodčí, tisk, propagace, reklama, 
pozvánky, letáky, pronájem

17
Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Nábor mladých fotbalistů 
a fotbalistek 

říjen 2014-  
únor 2015

Liberec 23 000 15 000 0 propagace, technické zabezpečení 

18

Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Turnaj neregistrovaných 
fotbalistů v malé kopané 

prosinec 2014- 
únor 2015

Liberec 32 000 25 000 0 propagace, diplomy, poháry, 
technické zabezpečení, pronájem 
tělocvičny

19

Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Halový turnaj žáků 
libereckých oddílů, ročník 
2002 a mladší 

prosinec 2014-
únor 2015

Liberec 29 750 20 000 0 medaile, poháry, pronájem 
tělocvičny, technické zabezpečení 
turnaje, propagace 

20

Gymnastika 
Liberec 

Pohár olympijských 
nadějí - OHC LIBEREC 
2014

1.10.-
31.12.2014

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

21

Jezdecký klub 
Liberec 

Nábor 4.10.2014 areál 
Jezdeckého 
klubu Liberec 

13 000 8 000 8 000 nákup a potisk mikin a trik 

22

Junák - Svaz 
skautů a skautek 
ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec 

Vánoční turnaj roverů a 
rangers v odbíjené "O 
zlaté prase"

13.12.2014 Liberec Vesec 4 500 2 500 2 500 pronájem tělocvičen, kopírování 
pozvánek, diplomů

23

Klu pro zdraví 
obyvatel 
Liberecka 

Cesta je cíl - nábor říjen 2014- únor 
2015

Liberec 135 000 50 000 0 cvičební pomůcky, propagační 
materiál, pronájem tělocvičen, 
cvičitelé, zdravotník, technický dozor, 
lékař 

24

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, o. s. 

Turnaje ZŠ a SŠ ve 
stolním tenisu 

listopad -  
prosinec 2014

Liberec 18 400 11 000 0 míčky (50 ks/turnaj), pronájem haly, 
stolů a herního vybavení
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25

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, o. s. 

Liberec cup -  seriál 
turnajů mládeže 

listopad 2014- 
únor 2015

Liberec 48 000 31 000 0 rozhodčí, míčky (50 ks/turnaj), ceny, 
poháry čokolády, medaile, pronájem 
haly, stolů, herního vybavení 

26

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, o. s. 

Mikulášský a Vánoční 
turnaj ZŠ

6.12. a 
21.12.2014

Liberec 17 600 10 000 10 000 míčky (50 ks/turnaj), pronájem haly, 
stolů a herního vybavení

27

LIBEREC 
DISCGOLF CLUB 
- HUNTERS, o.s. 

Dis golfový den ve Vesci 12.10.2014 Sportovní areál 
Vesec 

47 000 30 000 15 000 výroba reklamních letáčků a PR 
akce, pronájem Veseckého areálu, 
Vesec - spotřeba energií a vody, 
pronájem inventáře (ploty, zábrany)

28

Liberec Handball Liberecké školní ligy 
miniházené 

říjen 2014-  
únor 2015

Liberec 30 000 20 000 20 000 rozhodčí na turnajích, zdravotní 
zajištění turnajů, lektorská činnost na 
školách, pronájem sportovní haly

29

Liberec Handball Zimní turnaj "O pohár 
města Liberce" 

prosinec 2014- 
leden 2015

Liberec 40 000 18 000 0 rozhodčí na turnaji, nákup medailí, 
trofejí, cen do soutěží, pronájem 
prostor

30
Liberecký 
tenisový klub 

Náborové a propagační 
akce pro děti 

říjen 2014- únor 
2015

Liberec 125 000 50 000 0 mzdy trenérů a rozhodčích, 
materiálové náklady, pronájmy

31

Mensa 
International - 
Mensa České 
republiky 

Logická olympiáda 2014-  
Liberec 

1.-
21.10.2014;7.1
1.2014 ; 1. 12. 

2014 Praha 

Základní škola 
U školy 

75 000 30 000 0 tvorba zadání, ceny pro nejlepší 
soutěžící v krajském kole, 
občerstvení soutěžících v krajském 
kole, kancelářské potřeby, 
administrativa, technické 
zabezpečení, IT,web, koordinace a 
organizace soutěže, cestovní náklady

32
Mgr. Ilona 
Šulcová - TaPŠ 
Ilma

World Latino Dance 
Festival Liberec 2014

Centrum 
Babylon, 
Liberec 

28.10.-
3.11.2014

1 850 000 100 000 0 nákup trofejí, diplomů, účastnických 
listů, pronájem prostor

33
SK Ještěd Náborový závod akrobatů 

- ozvučení 
leden -únor 

2015
Ski areál 
Ještěd 

50 000 9 000 0 ozvučení svahu
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34

SK Ještěd Náborový veřejný 
měřený trénink alpských 
disciplín 

1.10.2014-
28.2.2015

Liberec 39 500 29 500 0 upomínkové diplomy a medaile, 
výroba poutačů (plachty), reklamní 
akce CityLight, reklamní akce 
plakátovací plochy (billboardy), 
pronájem (umístění poutače), 
grafický návrh letáků, plakátů a 
poutačů, reklamní akce v MHD 

35

SK stolního tenisu 
Liberec, o.s.

Vánoční soustředění 27.-31.12.2014 Liberec 43 000 20 000 20 000 nákup tréninkových míčů (1000 ks), 
pronájem haly

36

SK stolního tenisu 
Liberec, o.s.

Nábor mládeže a den 
stolního tenisu 

říjen -prosinec; 
6.12.2014

Liberec 30 300 22 300 0 tisk plakátů (A 4 1000 ks, A 1 200 
ks), grafický design vizuálů, výroba 
reklamních bannerů, vyvěšení 
reklamy - výlepové plochy, DPML

37

SKI TEAM 
LIBEREC 

Zlepšení podmínek pro 
sportování dětí v rámci 
SKI TEAM LIBEREC 

říjen - listopad Liberec 
/Liberecký kraj

109 185 70 000 0 časomíra Brower Timing XS, 
slalomové tyče

38

SKI TEAM 
LIBEREC 

SKITL 2014 únor 15 Liberec 
/Liberecký kraj

37 000 29 000 0 startovní čísla, propagační materiály, 
organizační zajištění časomíry, režie, 
pronájem stanu 

39

SpinFit  Liberec Liberecký podzimní 
půlmaraton

18.10.2014 Liberec - 
Pavlovice 

45 000 15 000 15 000 značení trasy a areálu, časomíra a 
zpracování výsledků, plakáty, 
propagace, startovní čísla, 
organizátoři

40

Sport Aerobic 
Liberec, o.s. 

3. kolo 9. ročníku Poháru 
Federací 2014

4.-5.10.2014 Liberec 236 000 65 000 30 000 technické zajištění - závodní podlaha 
(doprava, montáž, demontáž), 
ozvučení, moderátor, výsledkový 
servis, propagace - reklamní 
kampaň, plakátovací kampaň, tisk, 
rádio, lékařský dozor (lékař a 
zdravotník)

41

SPORT UNION 
SZAKA

Karate Kid Cup 17.1.2015 Liberec 150 000 93 000 0 tatami, pronájem haly, software + 
počítač, pronájem TV, monitorů - 
score
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42

Sportovně 
střelecký klub Č 
0366 Liberec - 
Ruprechtice 

Liberecká vzduchovková 
liga 

říjen 2014- 
leden 2015

Liberec - ZŠ 
Vrchlického 

25 000 12 000 6 500 diabolky, terčový materiál 

43

Sportovní 
gymnastika 
Liberec 

Závod " O Ještědský 
pohár"

29.11.2014 Sport Park 
Liberec 

18 000 14 000 14 000 pronájem sportoviště, technické 
zajištění (výpočetní technika), 
zdravotní zabezpečení, propagační 
materiály, rozpisy

44

Sportovní 
plavecký klub 
Liberec 

Veřejné plavecké závody 23.1.2015 Bazén Liberec 7 460 4 660 4 660 pronájem bazénu

45

SPORTUJSEPSE
M, spolek

Nábor široké veřejnosti 
na Canicross - běh se 
psem

říjen-listopad 
2014

Zahrada 
Lidových sadů 

42 500 27 500 0 pronájem zahrady Lidových sadů, 
technické a zdravotní zabezpečení, 
pronájem výlepových ploch, grafická 
příprava a tisk letáků 

46

SPORTUJSEPSE
M, spolek

Propagace canicrossu 
(běh se psem)

11.10.2014 Sportovní areál 
Vesec 

78 200 50 300 35 000 pronájem sportovního areálu Vesec, 
technické, zdravotní, veterinární 
zabezpečení, pronájem výlepových 
ploch, rádio (reklamní kampaň), 
grafické návrhy tiskovin

47

Taneční klub 
Čermák, o.s. 

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

1. listopadu 
2014

Taneční sál 
Lidové sady 

194 000 50 000 30 000 pronájem prostor (sál a přilehlé 
místnosti - šatny), technické 
zabezpečení (pronájem počítače + 
software), reprodukovaná hudba, 
honoráře rozhodčím, sčitatelům a 
funkcionářům

48
Taneční klub 
Koškovi 

PODJEŠTĚDSKÝ 
POHÁR - 45. ročník 

18.10.2014 Dům kultury 
Liberec 

140 000 40 000 30 000 pronájem sálu 

49

Taneční skupina 
TAKT Liberec 

LIBEREC DANCE CUP 1.11.2014 Tisport Aréna 180 900 76 300 35 000 administrativní potřeby, nájem, 
propagace (tisk, výlep plakátů, 
programu, letáčků),moderátor, světla, 
zvuk projekce, podium, kamery 
(přenos, záznam), identifikační 
systém, sčitatelé, porota
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50

Taneční skupina 
TAKT Liberec 

TAKT nábor leden 15 ZŠ Kaplického 21 890 10 800 0 propagace tisk, náplň do tiskárny, 
papír, materiál (samolepky, balonky), 
pronájmy tělocvičny a šatny

51

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Liberec - 
Františkov

Nejlepší předškolák 2014 listopad - 
prosince 2014

ZŠ Švermova 7 000 5 000 0 barva do tiskárny, kovové medaile, 
čokoládové medaile, nákup hokeje, 
míčků, pronájem malé a velké 
tělocvičny, kuchyňky a šatny 

52
TJ BÍLÍ TYGŘI Christmas cup 2014 20.12.2014 Svijanská 

aréna 
96 500 50 000 30 000 pronájem ledové plochy, rozhodčí, 

zdravotní služba, pořadatel

53

TJ BÍLÍ TYGŘI Vánoce v Aréně prosinec 14 Tipsport Aréna 163 000 110 000 0 pronájem Tisport arény, fotografické 
práce, úklidové práce, ostraha, 
zdravotnický dozor

54

TJ BÍLÍ TYGŘI Školička bruslení říjen 2014-  
únor 2015

Svijanská 
aréna 

90 000 57 000 50 000 obnova sportovního vybavení, 
propagační materiály, pronájem 
ledové plochy 

55

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Házenkářský vánoční 
míček 

13.12.-
14.12.2014

Tipsport Aréna 25 000 20 000 20 000 rozhodčí a pořadatelská služby, 
propagace, tisk propozic, zpracování 
výsledků, zdravotník, pronájem haly, 
pronájem výpočetní techniky 

56

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Ještědský kalíšek 2014 15.-16.11.2014 Liberec 44 500 33 500 10 000 nákup lepících pásek, čistících 
prostředků, kancelářské potřeby, 
návrh a výroba plakátů, pronájem 
registračních zařízení, planší, 
výpočetní a prezentační techniky, 
rozhodčí, pronájem reklamních ploch 

57

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Novoroční výstup na 
Ještěd

1.1.2015 Ještěd 29 000 10 000 0 razítko, kancelářský materiál pro 
propagaci akce, pronájem místnosti, 
pronájem propagačních materiálů, 
výlep plakátů, zdravotní a 
pořadatelská služba
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58

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

55. ročník Podzimního 
turnaje v kolové mužů 

4.10.2014 Liberec 12 800 5 500 5 500 propagace (diplomy, brožury, 
tiskoviny), nákup 1 hracího míče, 
náhrady rozhodčím dle směrnic ČSC

59

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

43. ročník Podzimního 
turnaje v kolové juniorů 

5.10.2014 Liberec 9 000 5 500 5 500 propagace (diplomy, brožury, 
tiskoviny), nákup 1 hracího míče, 
náhrady rozhodčím dle směrnic ČSC

60

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Podzimní turnaj v kolové 
žáků 

19.10.2014 Liberec 7 700 4 500 4 500 propagace (diplomy, brožury, 
tiskoviny), nákup 1 hracího míče, 
náhrady rozhodčím dle směrnic ČSC

61

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Zlatý cepín Jizerských 
hor - 61. ročník 

31.1.2015 Bedřichov u 
Janova nad 
Nisou 

21 300 17 000 0 rozhodčí, pronájem běžeckých tratí 

62
TJ Slávia Liberec 4. ročník Memoriálu 

Zdenka Kobra 
7.2.2015 Sál restaurace 

U Košků 
13 000 10 000 0 pronájem prostor, rozhodčí 

63

TJ Slávia Liberec Ještědský pohár kadetů 
ve volejbalu 

18.- 19. 
10.2014

hala ZŠ 
Františkov

25 000 18 000 18 000 6 ks nových míčů GALA, zpracování 
a tisk tabule, rozlosování, ukazatel 
skoré, pronájem sportovišť, rozhodčí, 
zdravotní služba 

64

TJ Slávia Liberec Plavecký vánoční závod prosinec 14 Liberec 39 000 29 000 0 výroba a tisk letáčků, ceny pro 
účastníky a vítěze soutěží, pronájem 
ozvučení bazénu, pronájem 
plaveckého bazénu 

65

TJ Slovan Vesec VIII. Ročník Memoriálu Z. 
Kožešníka v kategorii 
mladšího žactva 

14.2.2015 Liberec 19 000 9 500 0 badmintonové míče, ošatné 
rozhodčím, poháry, medaile, 
pronájem tělocvičny

66

TJ Slovan Vesec Ještěd Badminton Junior 
Cup U11

18.10.14 Liberec 14 000 7 000 7 000 badmintonové míče, ošatné 
rozhodčím, poháry, medaile, 
pronájem tělocvičny

8/9
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67

Trampolíny 
Liberec, o.s. 

Závod Českého a 
Žákovského poháru ve 
skocích na trampolíně 

18.10.2014 Liberec 63 100 23 800 23 800 technické zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, autodoprava 
(trampolín), pronájem ozvučení, 
propagace

68

Trampolíny 
Liberec, o.s. 

Mistrovství ČR družstev 
ve skocích na trampolíně 

19.10.2014 Liberec 28 000 18 300 18 300 technické zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, autodoprava 
(trampolín), pronájem ozvučení, 
propagace

69
Trampolíny 
Liberec, o.s. 

I. Závod o libereckého 
skokana

21.2.2015 Liberec 32 200 15 000 0 technické zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, podium, stoly, židle 

Celkem      20 616 085 Kč   2 083 660 Kč      565 260 Kč 

9/9
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Příloha č. 2

Místo konání 
pořádané 
akce 

Výše celkových 
nákladů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

Okresní rada 
Asociace školních 
sportovních klubů 
Liberec 

Sportovní činnost 
školních sportovních 
klubů na území města 
Liberec

leden - prosinec 
2014

Liberec 100 000 100 000 100 000 sportovní nářadí a náčiní pro ŠSK na 
území města Liberec 

2

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Ostatní podpora sportu - 
Oprava minibusu 

srpen - září 
2014

Liberec 45 000 40 000 35 000 oprava autobusu 

Celkem           145 000 Kč      140 000 Kč      135 000 Kč 

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací ze sportovního fondu na ostatní (další) podporu 
sportu

Žadatel Název akce Termín 
pořádané akce

Účel dotace

1/1
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Smlouva o z řízení služebnosti inženýrské sít ě ve prosp ěch 
statutárního m ěsta Liberec 
č. j.: KRPL-111263-5/CJ-2013-1800SU-6 

 
 
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli podle ust. § 1267 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) 
 
 
 

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1 
zastoupená: plk. Mgr. Vladislavem Husákem, ředitelem 
IČ:72050501 
DIČ:CZ72050501 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu: 19-0084548881/0710 
 
jako strana povinná ze služebnosti (dále jen „povinný“) 
 
a 
 

2. Statutární m ěsto Liberec  
se sídlem: náměstí Dr. E Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
Zastoupeno: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
 
 
jako strana oprávněná ze služebnosti (dále jen „oprávněný“) 
 
 
 
 

Čl. I 
 
1) Česká republika je dle zápisu v katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro 
Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, na LV č. 1084 pro obec Liberec a 
v katastrálním území Růžodol I výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 1436/12 (dále jen 
„povinný pozemek“) a Krajské ředitelství policie Libereckého kraje je příslušné s povinným 
pozemkem hospodařit. 
 
2) Povinný prohlašuje, že povinný pozemek není zatížen žádnými právními vadami, které by 
bránily zřízení služebnosti a výkonu práv odpovídajících služebnosti podle této smlouvy. 
 
3) Oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem splaškové kanalizace, k jejímuž trvalému užívání 
byl vydán kolaudační souhlas Magistrátem města Liberec, odborem životního prostředí pod 
čj.: ZPVU/4330/150490/13-Me ze dne 15. 10. 2013. 
 

Čl. II 
 
1) Povinný na povinném pozemku zřizuje ve prospěch oprávněného služebnost inženýrské 
sítě, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 1439-151/2013, který je nedílnou přílohou 
č. 1 této smlouvy. Služebnost spočívá v právu uložení prodloužení splaškové kanalizace 
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v délce 6 bm a v hloubce 150 cm, která je uložena v betonovém sedle a zasypána 
štěrkopískem, do povinného pozemku v rámci akce „Záchranná stanice pro handicapované 
živočichy v Liberci – prodloužení kanalizace“ a v právu vstupu na povinný pozemek za 
účelem údržby a oprav této kanalizace, a to maximálně v rozsahu zakresleném 
v geometrickém plánu č. 1439-151/2013. Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá a 
povinný má povinnost toto právo strpět. 
 
2) Služebnost výše uvedená se zřizuje na dobu neurčitou.  
 
3) V případě změny vlastníka povinného pozemku přechází služebnost a povinnosti z ní 
vyplývající na budoucí vlastníky povinného pozemku. 
 
4) V případě, že oprávněný převede kanalizaci na jiného vlastníka, je oprávněný povinen do 
30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému nového vlastníka kanalizace. Povinný se pak 
zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s novým vlastníkem kanalizace již bez 
finanční náhrady, a to neprodleně poté, co ho o uzavření smlouvy nový vlastník kanalizace 
požádá. Rozsah práv a povinností vyplývajících ze služebnosti zůstane zachován. 
 
 

Čl. III 
 
1) Služebnost specifikovaná v čl. II. této smlouvy se zřizuje úplatně.  
Finanční náhrada je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 10.000,- Kč + DPH 21 %, 
což činí 12.100,- Kč (slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých).   
 
2) Vzájemně dohodnutá částka (viz čl. III odst. 1 této smlouvy) bude oprávněným uhrazena 
povinnému na jeho účet u peněžního ústavu Česká národní banka, pobočka v Ústí nad 
Labem, číslo účtu: 19-0084548881/0710, variabilní symbol 49295934 do 30 dnů ode dne 
obdržení smlouvy o zřízení služebnosti s vyznačením povolení vkladu práva odpovídajícího 
služebnosti do katastru nemovitostí od příslušného katastrálního úřadu. 
 
3) Nezaplatí-li kupující dohodnutou částku (viz čl. III odst. 1 této smlouvy) včas, je povinen 
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z této částky vč. DPH za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
 
 

Čl. IV 
 

1) Práva a povinnosti oprávněného ze služebnosti vyplývají z této smlouvy. 
 
2) Oprávněný je povinen s dostatečným předstihem oznámit povinnému každý vstup na 
povinný pozemek, spojený se zásahem do povinného pozemku, vč. účelu zásahu, a to na 
adresu povinného uvedenou v této smlouvě. Oprávněný je povinen šetřit co nejvíce majetek 
povinného, po provedení prací na kanalizaci uvést povinný pozemek bez zbytečného 
odkladu na vlastní náklad do předešlého stavu (nejpozději však do 10 kalendářních dnů po 
provedení prací). 
 
3) Oprávněný odpovídá za škodu způsobenou na majetku povinného či na majetku třetích 
osob v souvislosti s prováděním prací či výstavbou související s předmětem služebnosti na 
povinném pozemku. 
 
4) Oprávněný se zavazuje, že v souvislosti s prováděním prací či výstavbou související 
s předmětem služebnosti na povinném pozemku nebudou porušeny stávající přípojky vody a 
plynu povinného. 
 

příloha k usn. č. 197/2014



3 
 

5) Oprávněný se zavazuje, že v souvislosti s prováděním prací či výstavbou související 
s předmětem služebnosti na povinném pozemku budou zachovány příjezdové cesty 
k objektu povinného a nebude omezen ani přerušen jeho provoz. 
 
6) Bude-li povinný provádět na povinném pozemku jakékoliv stavební či zemní práce, které 
by mohly ohrozit kanalizaci, je povinen získat souhlas oprávněného a respektovat podmínky 
jím stanovené. 
 
7) Povinný se zavazuje nevysazovat v ochranném pásmu uvedené kanalizace trvalé porosty.  
 
 

Čl. V 
 
1) Právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný dnem jeho vkladu do katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, 
s právními účinky na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy byl návrh 
na vklad doručen katastrálnímu úřadu. Smluvní strany prohlašují, že až do dne rozhodnutí 
tohoto úřadu o povolení vkladu služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí jsou 
svými smluvními projevy vázány. 
 

2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti 
dle této smlouvy předloží v zastoupení všech účastníků této smlouvy katastrálnímu úřadu dle 
odst. 1 tohoto článku oprávněný, a to bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. K tomuto správnímu řízení o povolení vkladu, popř. zpětvzetí 
tohoto návrhu, povinný uděluje oprávněnému plnou moc.  
 
3) Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vč. správního 
poplatku za vklad práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí se zavazuje 
uhradit oprávněný.  
 

 
Čl. VI 

 
1) Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jejím podpisu a 
ukončení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí obdrží každá smluvní strana jedno 
vyhotovení; 2 vyhotovení budou použita oprávněným pro vkladové řízení do katastru 
nemovitostí. 
 
2) Povinný tímto zmocňuje oprávněného, aby jej zastupoval v řízení před příslušným 
katastrálním pracovištěm ve věci vkladu práva k nemovitosti podle této smlouvy a aby za něj 
podepsal a podal návrh na vklad práva k nemovitosti. Udělení zmocnění a jeho přijetí 
účastníci této smlouvy potvrzují podpisem této smlouvy o zřízení služebnosti. 
 
3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu o zřízení služebnosti přečetly, že 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – geometrický plán zaměřující služebnost.  
 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti: 
 

 Geometrický plán pro vyznačení služebnosti č. 1439-151/2013, vyhotovený Ing. Ji řím 
Simbartlem, Ruprechtická 747, 460 14 Liberec 14, ověřený úředně oprávněným 
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zeměměřickým inženýrem Ing. Helenou Simbartlovou a potvrzený Katastrálním úřadem 
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec dne 14. 11. 2013 pod č. 1614/2013. 
  
Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města č. ……. ze dne …… 
 
 
strana povinná     strana oprávněná 
 
V Liberci dne:      V Liberci dne:     
   
 
ČR - Krajské ředitelství policie   Statutární m ěsto Liberec  
Libereckého kraje      
 
Jméno, příjmení: plk. Mgr. Vladislav Husák        Jméno, přímení: Mgr. Martina Rosenbergová 
Funkce: ředitel           Funkce: primátorka 
 
 
 
Podpis: ………………………………………  Podpis: ………………………………… 
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Tabulka č. 1 - Návrhy na přerozdělení finančních prostředků ve výši 2.600.000,- Kč 

PD= projektová dokumentace, PS= projektová studie 

Odůvodnění: 

Ad 1 - 2. Jedná se o náklady na zpracování projektových dokumentací, dle pravidel SFŽP, na 

základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu OPŽP. 

Ad 3 – 4. Jedná se o náklady na zpracování projektových dokumentací z důvodu plánovaného 

rozšíření kapacit základních škol. 

Ad 5, 7 – 9. Jedná se o náklady na provedení výměny dožilých oken v základních školách, dle 

jednotlivých etap. 

Ad 6. Jedná se o náklady na realizaci výměny havarijního stavu přívodního elektro kabelu do 

hlavního rozvaděče základní školy.  

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč 

vč. DPH 

Termín 

realizace 

1. ZŠ Liberec, ul.   

U Školy 

PD – výměna oken + 

zateplení (budova II), 

žádost OPŽP 

240.000,- Kč 9-10/2014 

2. ZŠ Liberec,    

Žižkovo 

náměstí 

„Hergesell“ 

PD – výměna oken + 

zateplení, žádost OPŽP +               

rekonstrukce interiéru 

570.000,- Kč 9-10/2014 

3. ZŠ Liberec – ul. 

Broumovská 

PD – navýšení kapacity 240.000,- Kč 9-10/2014 

4. ZŠ Liberec, ul.   

U Soudu 

PS – navýšení kapacity 30.000,- Kč 9-10/2014 

5. ZŠ Liberec,   

nám. Míru 

Výměna oken 200.000,- Kč 10/2014 

6. ZŠ Liberec – 

ul.Barvířská  

Oprava přívodního elektro 

kabelu 

200.000,- Kč 9/2014 

7. ZŠ Liberec – ul. 

Švermova 

Výměna oken 520.000,- Kč 10-11/2014 

8. ZŠ Liberec – ul. 

Broumovská 

Výměna oken 290.000,- Kč 10-11/2014 

9. ZŠ Liberec – ul. 

5. května 

Výměna oken 310.000,- Kč 10-11/2014 

 Celkem  2.600.000,- Kč  
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V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor správy majetku 

radě města k odsouhlasení návrh čerpání finančních prostředků na akce: 

Tabulka č. 2 - Nové plánované akce financované z fondu -  ZŠ: 

Odůvodnění:  

Ad 1-5. Položky byly schváleny usnesením RM č.344/2014 ze dne 15.4.2014 a usn. ZM 

č.107/2014 ze dne 24.4.2014. 

Ad 6. Položka byla schválena usnesením RM č.597/2014 ze dne 17.6.2014 a usn. ZM 

č.179/2014 ze dne 26.6.2014. 

Ad 7. Jedná se realizaci ucelené etapy výměny dožilých oken v hlavní budově ZŠ U Školy  

Ad 8-9. Jedná se o rekonstrukci dožilých sociálních zařízení z doby výstavby ZŠ z 

osmdesátých let, které jsou na hranici životnosti.  

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč 

vč. DPH 

Termín 

realizace 

1. ZŠ Liberec, ul.   

Česká 

Výměna konvektomatu 380.000,- Kč 9-10/2014 

2. ZŠ Liberec,    ul. 

Barvířská 

Výměna oken 250.000,- Kč 9-10/2014 

3. ZŠ Liberec – ul. 

Kaplického 

Rekonstrukce příjezdové   

plochy 

680.000,- Kč schváleno-

realizuje se 

4. ZŠ Liberec, ul.   

Švermova 

Stavební úpravy – navýšení 

kapacity 

1.300.000,- Kč schváleno-

realizuje se 

5. ZŠ Liberec, ul.   

Sokolovská 

Rekonstrukce kanalizace 350.000,- Kč schváleno-

realizuje se 

6. ZŠ Liberec – ul. 

Ještědská  

Podélné stání – Erbenova ulice 266.000,- Kč schváleno-

realizace 

10/2014 

7. ZŠ Liberec – ul. 

U Školy 

Výměna oken – budova I. 300.000,- Kč 10-11/2014 

8. ZŠ Liberec – ul. 

Kaplického 

Oprava sociálního zařízení 600.000,- Kč 10-11/2014 

9. ZŠ Liberec – ul. 

Vrchlického 

Oprava sociálního zařízení 711.959,- Kč 10-11/2014 

 Celkem  4.837.959,- Kč  
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Tabulka č. 3- Nové plánované akce financované z fondu  - MŠ: 

 

Odůvodnění:  

Ad 1. Položky byly schváleny usnesením RM č.344/2014 ze dne 15.4.2014 a usn. ZM 

č.107/2014 ze dne 24.4.2014 

Ad 3-4. Položky byly schváleny usnesením RM č.344/2014 ze dne 15.4.2014 a usn. ZM 

č.107/2014 ze dne 24.4.2014 

Ad 2,6. Jedná se o výměnu dožitých dřevěných oken za okna plastová. 

Ad 5, 9. Jedná se o výměnu konvektomatů za stávající, opotřebované a nevyhovující stroje. 

Stávající konvektomaty jsou energeticky náročné a neodpovídají běžným standardům.  

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč 

vč. DPH 

Termín 

realizace 

1. MŠ Sluníčko Rekonstrukce elektro 200.000,- Kč schváleno-

realizuje se 

2. MŠ Rolnička Výměna oken 190.000,- Kč 9-10/2014 

3. MŠ Malínek Vybavení zahrad MŠ 

hracími prvky 

300.000,- Kč schváleno-

realizuje se 

4. MŠ Rosnička Vybavení zahrad MŠ 

hracími prvky 

350.000,- Kč schváleno-

realizuje se 

5. MŠ Jeřmanická Výměna konvektomatu 200.000,- Kč 10/2014 

6. MŠ Pohádka  Výměna oken 525.000,- Kč 9-10/2014 

7. MŠ Beruška PD – výměna oken + 

zateplení, žádost OPŽP +               

rekonstrukce interiéru 

500.000,- Kč 10-11/2014 

8. MŠ Kamarád Vybavení zahrad MŠ 

hracími prvky 

100.000,- Kč 10/2014 

9. MŠ Beruška Výměna konvektomatu 180.000,- Kč 10-11/2014 

 Celkem  2.545.000,- Kč  

příloha k usn. č. 205/2014



Pozměňovací návrh k 6B) rozpočtovému opatření na rok 2014 do 7. ZM dne 4. 9. 2014 předkládá Mgr. Šolc (náměstek pro ekonomiku)

1) na základě jednání porady vedení ze dne 27. 8. 2014 navrhuje odložení plateb firmám LIS ve výši 5 mil. Kč a DPMLJ ve výši 15 mil. Kč na splátku KTK u Equa bank a současně
 k novému čerpání na zaplacení faktur IPRM, po obdržení dotací z ROP budou vráceny zpět k doplacení 

2) oprava textu 

3) + 4) + 5) oprava financování akcí - z fondu PO sociálního a zdravotního zaměření (3) na oddělení správy objektů a zařízení (4) za použití financí z rezervy  úspor z energií (5)

Výdaje
SÚ AÚ ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 UR - výdaje návrh změny Popis poznámka
231 0000 006171 5169 0000000001 0020437000000 000200110000 33 110 200 -5 000 000 Provoz a správa IS MML 1)

odbor informatiky a řízení procesů
231 0000 002221 5213 0000000020 0020115000000 000100040004 190 800 000 -15 000 000 Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD 1)

oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně
231 0000 002212 5169 0000000001 0020533000000 000100040003 680 000 -1 500 000 Projekt prezentace města (SML - ELSET - FÓRUM) 2) 
231 0000 0000000001 0020xxxxxxxxx 000100040003 0 1 500 000 Dotace provozu farmářské trhy 2) 

oddělení technické správy
231 0000 003529 5171 0000000001 0020516000010 000300130031 692 702 550 000 Opravy PO sociálního a zdravotního zaměření 3)
231 0000 003529 5171 0000000001 0020771000010 000300130031 150 000 -200 000 Opravy - sdružení Čáp 3)
231 0000 003612 6121 0000000001 0020…....…..10 000300130031 0 -350 000 Prostupné bydlení - Dvorská 169 - PD 3)

Fond PO - sociálního a zdravotního zaměření
231 0000 003529 5171 0000000001 0020xxxxxxxxx 000300130031 0 200 000 Opravy - sdružení Čáp 4)
231 0000 003612 6121 0000000001 000300130031 0 350 000 Prostupné bydlení - Dvorská 169 - PD 4)

oddělení správy objektů a zařízení
231 0000 006409 5901 0000000001 0020192000000 000500170039 2 558 000 -550 000 Rezerva (úspora z energií) 5)

oddělení školství a kultury

CELKEM_VÝDAJE -20 000 000
Financování

SÚ AÚ ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 UR - výdaje návrh změny Popis
231 0000 000000 8114 0000000001 0019504000000 000300120027 -20 000 000 Kontokorentní úvěr - Equa bank - splacení 1)
231 0000 000000 8113 0000000001 0019513000000 000300120027 20 000 000 Kontokorentní úvěr - Equa bank - čerpání 1)
231 0000 000000 8123 0000000001 0019xxxxxxxxx 000300120027 -20 000 000 Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání na akce IPRM 1)

CELKEM_FINANCOVÁNÍ -20 000 000

REKAPITULACE CELKEM_VÝDAJE -20 000 000

CELKEM_FINANCOVÁNÍ -20 000 000

příloha k usn. č. 208/2014
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č. 3/2014 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,          
kterou se mění 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 Liberec se usneslo na svém zasedání dne 4.9.2014 usnesením          
č. 234/2014 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 

(1) Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 statutárního města Liberec, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné 
podobné hry (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 2/2014“), se mění takto:  

1. V obecně závazné vyhlášce č. 2/2014 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2014 statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na 
kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry“.  

 
2. V obecně závazné vyhlášce č. 2/2014 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce 

č. 2/2014 statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry“, která je 
nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.  

 
 
(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 zůstávají beze změn.  
 

Čl. 2 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014. 

 
 
 
 

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

 

příloha k usn. č. 234/2014
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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.  Gagarinova 1167 59 Liberec VI-Rochlice 
22.  Generála Svobody 85 33 Liberec XIII-Nové Pavlovice 
23.  Hanychovská 552 14 Liberec III-Jeřáb 
24.  Herrmannova 334 3 Liberec I-Staré Město 
25.  Hodkovická 163 3 Liberec VI-Rochlice 
26.  Hodkovická 323 7 Liberec VI-Rochlice 
27.  Hroznová 781 2 Liberec XIV-Ruprechtice 
28.  Husova 24 7 Liberec I-Staré Město 
29.  Chrastavská 313 1 Liberec II-Nové Město 
30.  Ječná 358 6 Liberec XV-Starý Harcov 
31.  Jeronýmova 154 45 Liberec VII-Horní Růžodol 
32.  Ještědská 44 20 Liberec VII-Horní Růžodol 
33.  Ještědská 185 84 Liberec VIII-Dolní Hanychov 
34.  Ještědská 374 21 Liberec VII-Horní Růžodol 
35.  Ještědská 469 65 Liberec VIII-Dolní Hanychov 
36.  Ještědská 535 63 Liberec VII-Horní Růžodol 
37.  Ještědská 535 63b Liberec VII-Horní Růžodol 

příloha k usn. č. 234/2014
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38.  Ježkova 955   Liberec VI-Rochlice 
39.  Jizerská 192 2 Liberec XV-Starý Harcov 
40.  Kostelní 166-7   Liberec II-Nové Město 
41.  Legií 48 6 Liberec XII-Staré Pavlovice 
42.  Letná 566 29 Liberec XII-Staré Pavlovice 
43.  Letná 610 32 Liberec XII-Staré Pavlovice 
44.  Londýnská 80 25 Liberec XI-Růžodol I 
45.  Londýnská 560 43 Liberec XI-Růžodol I 
46.  Mařanova 387   Liberec XXIII-Doubí 
47.  Moskevská 27 14 Liberec IV-Perštýn 
48.  Moskevská 640 55 Liberec IV-Perštýn 
49.  Na Hradbách 1407 17a Liberec I-Staré Město 
50.  Na Rybníčku 780 2a Liberec III-Jeřáb 
51.  Na Výběžku 89   Liberec XV-Starý Harcov 
52.  Nákladní  865   Liberec III-Jeřáb 
53.  Nákladní 344 2 Liberec III-Jeřáb 
54.  Nákladní 476 3 Liberec III-Jeřáb 
55.  nám. Dr. E. Beneše 1 9 Liberec III-Jeřáb 
56.  nám. Nerudovo 88 5 Liberec I-Staré Město 
57.  nám. Poštovní 188 1/1 Liberec VI-Rochlice 
58.  nám. Sokolovské 258 20 Liberec I-Staré Město 
59.  nám. Sokolovské 306 7 Liberec II-Nové Město 
60.  nám. Sokolovské 312 1/1 Liberec II-Nové Město 
61.  nám. Sokolovské 545 10 Liberec II-Nové Město 
62.  nám. Tržní 834 9 Liberec I-Staré Město 
63.  nám. Tržní 860 13 Liberec I-Staré Město 
64.  nám. Tržní 909 4 Liberec I-Staré Město 
65.  Nitranská 415 1 Liberec III-Jeřáb 
66.  Olbrachtova 618 37/202 Liberec XV-Starý Harcov 
67.  Olbrachtova 618 37/212 Liberec XV-Starý Harcov 
68.  Ostašovská  335 4 Liberec XI-Růžodol I 
69.  Pražská 135 10 Liberec II-Nové Město 
70.  Pražská 385 17 Liberec III-Jeřáb 
71.  Puškinova 49   Liberec XXIV-Pilínkov 
72.  Revoluční 123 17 Liberec IV-Perštýn 
73.  Rumunská 192 10 Liberec IV-Perštýn 
74.  Rumunská 47 16 Liberec IV-Perštýn 
75.  Rumunská  655 9 Liberec IV-Perštýn 
76.  Ruprechtická 745 109 Liberec XIV-Ruprechtice 
77.  Růžodolská 216 1 Liberec XI-Růžodol I 
78.  Sametová 844 23 Liberec VI-Rochlice 
79.  Slovanská 46   Liberec XXV-Vesec 
80.  Staškova 297 13 Liberec XIV-Ruprechtice 
81.  Široká 26 1 Liberec III-Jeřáb 
82.  Švermova 91 3 Liberec X-Františkov 
83.  Švermova 352 24 Liberec X-Františkov 
84.  Tanvaldská 41   Liberec XXX-Vratislavice 
85.  Tanvaldská 305   Liberec XXX-Vratislavice 
86.  U Nisy 713 8 Liberec III-Jeřáb 
87.  Vojanova 341 40 Liberec X-Františkov 

příloha k usn. č. 234/2014
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88.  Vrchlického 338 3 Liberec XIII-Nové Pavlovice 
89.  Za Humny 442   Liberec XXIII-Doubí 
90.  Zákopnická 350 12 Liberec XIV-Ruprechtice 
91.  Železná 253 20 Liberec I-Staré Město 

 

příloha k usn. č. 234/2014




