USNESENÍ
Z 10. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 3. 6. 2003

USNESENÍ Č. 274/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V. – majetkoprávní operace Vratislavice nad
Nisou, věcné břemeno:
V. Věcné břemeno:
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy
přes p. p. č. 130/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka garáže na p. p. č. 130/3
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Václava Porše a kteréhokoliv dalšího vlastníka a to za cenu
7.360,- Kč na dobu neurčitou,
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod bodem VI.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem VI. ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 275/03
Majetkoprávní operace – nájem pozemků, výpůjčka pozemků, věcné břemeno,
změna usnesení, majetková účast akcionáře
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V.:
I.
Nájem pozemku
Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 29/1. louka, v k. ú. Machnín, pro Dagmar Háchovou,
Proletářská 144, Liberec 23, za roční nájemné ve výši 1.855,- Kč.
II.

III.

Nájem a výpůjčka pozemků
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 67/53, louka o výměře 15 m2 za roční
nájemné ve výši 130,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 67/53, louka o výměře 45 m2
bezplatně v k. ú. Doubí u Liberce pro Milana Firku, bytem Mařanova 308, Liberec 23
na dobu neurčitou.
2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 944, zahrada o výměře 366 m2 za roční
nájemné ve výši 2.196,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 944, zahrada o výměře 686 m2
bezplatně v k. ú. Doubí u Liberce pro manžele Františka a Romanu Bláhovy, bytem
Nezvalova 663, Liberec 15 na dobu neurčitou.
Věcné břemeno
1. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení plynovodní přípojky,
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za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 2200/3, druh pozemku trvalý
travnatý porost, v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné
inženýrské sítě pro Severočeskou plynárenskou, a. s., IČO 49903209 za cenu
72,- Kč/m2.
2. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení elektropřípojky –
kabelů NN, za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 2200/3, druh
pozemku trvalý travnatý porost, v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby
příslušné inženýrské sítě pro Severočeskou energetiku, a. s., IČO 49903179 za cenu
72,- Kč/m2.
3. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení vodovodní a
kanalizační přípojky, za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 2200/3,
druh pozemku trvalý travnatý porost, v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence
stavby příslušné inženýrské sítě pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., IČO
49099469 za cenu 72,- Kč/m2.
IV.
Změna usnesení – změna nájemce
Rada města ruší usnesení č. 496/98/3 ze dne 16. 11. 1998 a schvaluje nájem p. p. č. 390/1, p. p. č.
390/2, p. p. č. 390/3, p. p. č. 390/4, p. p. č. 390/5, p. p. č. 390/6, p. p. č. 390/7, p. p. č. 390/8, p. p.
č. 988/2, p. p. č. 988/6, p. p. č. 988/7 v k. ú. Machnín pro SANATORIUM MACHNÍN a. s., U
Přádelny 99, Liberec 33, IČO 25427270 na dobu určitou do 31. 12. 2019 za roční nájemné ve výši
10.000,- Kč.
V.
Smlouva o další majetkové účasti akcionáře
Rada města schvaluje vklad kanalizace v ul. F. L. Věka jako další majetkovou účast do
Severočeské vodárenské společnosti a. s. Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099469.

USNESENÍ Č. 276/03
Pronájem nebytových prostor
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáže, v ul. Česká 617, Liberec 25, pro paní
Blanku Kolenčíkovou, výše nájemného 200,- Kč/m2/rok
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci.
T: ihned

USNESENÍ Č. 277/03
Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
na rok 2003
Rada města po projednání
schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací z oblasti kultury a zdravotnictví zřízených Statutárním
městem Liberec na rok 2003 dle přílohy
a ukládá
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Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit do návrhu třetího rozpočtového opatření na rok 2003:
1. navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec dle
důvodové zprávy,
2. odvod zřizovateli ve stejné výši.
T: 09/03

USNESENÍ Č. 278/03
Ekonomické vyhodnocení výstavby objektů A1 a B1 v obytném bloku Tyršova
ul., Liberec a zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu města na
těchto objektech
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o ekonomickém vyhodnocení výstavby objektu A1 v ul. Humpolecká č. p. 508/13, k. ú.
Liberec, a objektu B1 v ul. Humpolecká č. p. 507/11, k. ú. Liberec,
souhlasí
se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města na uvedených objektech ve
prospěch státu, jakožto poskytovatele dotace, dle podmínky Ministerstva pro místní rozvoj
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit daný materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 279/03
Nařízení SML o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Liberci a schválení ceny za stání silničních motorových
vozidel
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberce o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Liberci
a schvaluje
cenu za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě
Liberci dle přiloženého materiálu.

USNESENÍ Č. 280/03
Valná hromada společnosti Zahradní Město Liberec a. s.
Rada města po projednání ve funkci valné hromady:
jediným akcionářem společnosti Zahradní Město Liberec a. s., se sídlem v Liberci 1, Štefánikovo
nám. 780/5, PSČ 460 01, IČO 25407236, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, č. vložky 1229, je dle prohlášení shora uvedeného
účastníka a dle shora uvedeného výpisu z obchodného rejstříku Statutárního města Liberec, se
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sídlem v Liberci 1, nám. Dr. Beneše 1, PSČ 460 59, IČO 00262978.
Statutární město Liberec, jako jediný akcionář společnosti Zahradní Město Liberec a. s. učinilo
dnešního dne ve smyslu ustanovení § 190, odst. 1, zák. č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti toto rozhodnutí:
Valná hromada společnosti Zahradní Město Liberec a. s.
schvaluje
1. účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2002,
2. rozdělení celkového čistého zisku společnosti za rok 2002 takto:
Z celkového čistého zisku za rok 2002 ve výši 3,388.134,56 Kč bude v souladu s článkem
28 stanov společnosti vytvořen rezervní fond ve výši 20ti %, tzn. 677.327,- Kč. Zbývající
zisk ve výši 2,710.807,56 Kč bude použit na úhradu ztrát společnosti za předchozí účetní
období,
3. výroční zprávu společnosti za rok 2002,
4. zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a společností Zahradní Město Liberec
a. s.
a bere na vědomí
audit účetnictví společnosti za rok 2002 dle předložené důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 281/03
Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací
botanické a zoologické zahrady za rok 2002
Rada města po projednání
schvaluje
upravený návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací botanické a
zoologické zahrady za rok 2002 a návrh na úpravu platu ředitele botanické zahrady
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením rady města.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 282/03
Žádost příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec o souhlas zřizovatele
s nákupem malotraktoru s příslušenstvím
Rada města po projednání
souhlasí
s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Botanické zahrady Liberec za účelem
pořízení nového malotraktoru s příslušenstvím
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
1. písemně seznámit RNDr. Miloslava Studničku, ředitele organizace, s rozhodnutím rady
města,
2. zajistit provedení výběrového řízení za účasti zástupců příslušných odborů Magistrátu
města Liberec.
T: neprodleně
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USNESENÍ Č. 283/03
Hodnocení činnosti příspěvkových organizací botanické a zoologické zahrady za
rok 2002 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření
příspěvkových organizací pro rok 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu Hodnocení činnosti příspěvkových organizací botanické a zoologické zahrady
za rok 2002 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových
organizací pro rok 2002
a schvaluje
zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2002.

USNESENÍ Č. 284/03
Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro paní Mgr. Hanu Chlumskou,
ředitelku Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44
Rada města po projednání
schvaluje
mimořádnou odměnu ve výši 3000,- Kč pro paní Mgr. Hanu Chlumskou, ředitelku Základní školy
Liberec, Na Perštýně 404/44 u příležitosti odchodu do starobního důchodu
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
informovat o rozhodnutí rady města paní Mgr. Hanu Chlumskou, ředitelku Základní školy
Liberec, Na Perštýně 404/44.
T: ihned

USNESENÍ Č. 285/03
Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro pana Mgr. Jiřího Vencla, ředitele
Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2
Rada města po projednání
schvaluje
mimořádnou odměnu ve výši 3000,- Kč pro pana Mgr. Jiřího Vencla, ředitele Základní školy
Liberec, nám. Míru 212/2 u příležitosti odchodu do starobního důchodu
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
informovat o rozhodnutí rady města pana Mgr. Jiřího Vencla, ředitele Základní školy Liberec,
nám. Míru 212/2.
T: ihned

USNESENÍ Č. 286/03
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Stanovení kapacity Mateřské školy „Pohádka“ Liberec, Strakonická 211/12
Rada města po projednání
schvaluje
stanovení kapacity Mateřské školy „Pohádka“ Liberec, Strakonická 211/12 na 75 dětí a jídelny
mateřské školy na 100 jídel
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
uplatnit žádost o provedení změny v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení pro Mateřskou školu „Pohádka“ Liberec, Strakonická 211/12.
T: ihned

USNESENÍ Č. 287/03
Stanovení kapacity Mateřské školy „ V Zahradě“ Liberec, Žitavská 122/68
Rada města po projednání
schvaluje
stanovení kapacity Mateřské školy „V Zahradě“ Liberec, Žitavská 122/68 na 65 dětí a jídelny
mateřské školy na 100 jídel
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
uplatnit žádost o provedení změny v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení.
T: ihned

USNESENÍ Č. 288/03
Jmenování ředitele Základní školy Liberec, nám. Míru 212/12
Rada města po projednání
rozhodla o jmenování
Mgr. Ludmily Moravcové do funkce ředitele Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
1. požádat odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas se
jmenováním ředitele Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 (§ 14 odst. 8 zák. č.
564/1990 Sb.)
T: neprodleně
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Základní školy Liberec, nám.
Míru 212/2.
T: 17. 6. 2003

USNESENÍ Č. 289/03
Návrh na přijetí daru, sochařského díla KOULE, od obecně prospěšné
společnosti Spacium do majetku Statutárního města Liberce
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Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem na přijetí daru, sochařského díla KOULE, od obecně prospěšné společnosti Spacium do
majetku Statutárního města Liberec
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit ke schválení návrh na přijetí daru od obecně prospěšné společnosti Spacium
zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 290/03
Přidělení obecních bytů na základě pořadníku
Rada města po projednání
schvaluje
přidělení bytů na základě pořadníku:
1. Václavu Punčochářovi – byt č. 7 o vel. 1+0 II. kat. v Liberci 2, Chrastavská 317/9
2. Ivetě Kováčové – byt č. 2 o vel. 1+1 II. kat. v Liberci 2, Studničná 227/9
3. Janě Džobákové – byt č. 2 o vel. 2+1 III. kat. v Liberci 33, Rynoltická 98
4. Štefanu Karvayovi – byt č. 6 o vel. 1+1 II. kat. v Liberci 12, Hrdinů 34/30
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: ihned

USNESENÍ Č. 291/03
Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
schvaluje
1. Zdeňce Machové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova
581 – 586
2. Vlastě Burešové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova
581 – 586
3. Marii Boudové a Miloši Kvasničkovi – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci
VI, Burianova 969
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: 31. 7. 2003

USNESENÍ Č. 292/03
Protokol z kontroly čerpání příspěvků ze sportovního fondu Statutárního města
Liberec fyzickými a právnickými osobami za rok 2001 a 2002
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Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený protokol z kontroly čerpání příspěvků ze sportovního fondu Statutárního města Liberec
fyzickými i právnickými osobami včetně návrhu na opatření
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
předkládat správní radě sportovního fondu Statutárního města Liberec seznam příjemců dotací,
kteří v předchozích obdobích nedodrželi smlouvu o poskytnutí dotace.
T: ihned

USNESENÍ Č. 293/03
Protokol z kontroly uzavřených smluv na dodávku služeb programového
vybavení SAP se společností Logica s. r. o. na odboru kancelář tajemníka za
období roku 2001 a 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený protokol z kontroly uzavřených smluv na dodávku služeb programového vybavení
SAP se společností Logica s. r .o., včetně navrhovaných doporučení.

USNESENÍ Č. 294/03
Protokol z kontroly hospodaření Městské policie Liberec, tř. Dr. M. Horákové
333/9, Liberec s rozpočtovými prostředky za období roku 2000 a 2001
Rada města po projednání
bere na vědomí
protokol z provedené kontroly hospodaření Městské policie, tř. Dr. M. Horákové 333/9, Liberec
s rozpočtovými prostředky za období roku 2000 a 2001.

USNESENÍ Č. 295/03
Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2002/2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení nákladů zimní údržby za období 2002/2003.

USNESENÍ Č. 296/03
Předmět podnikání společnosti Liberecká IS, a. s.
Rada města po projednání
souhlasí
s rozšířením předmětu podnikání společnosti Liberecká IS, a. s. o specializovaný maloobchod
a pověřuje
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Ing. Jiřího Hruboně, bydliště ul. 8. března 105/16, 460 01 Liberec 5 provést tuto změnu stanov
notářským zápisem.

USNESENÍ Č. 297/03
Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města za 1. pololetí roku
2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem na poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města dle důvodové zprávy
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit tento návrh na poskytnutí další odměny ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 298/03
Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. pololetí
2003
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na II. pololetí 2003 v podobě otevřeného
materiálu, který bude dále průběžně doplňován
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na II. pololetí 2003 zastupitelstvu města na
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na II. pololetí 2003 k projednání a ke
schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu.
T: 24. 6. 2003

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 stížnost Českého zahrádkářského svazu - Ing. Fuchs
 privatizace nebytové jednotky – garáže č. 1150/006 v budově č. p. 1150, ul. Bendlova,
Liberec 1 – Ing. Fuchs
 záruky za podnikatele – aktuální stav – Ing. Suchý
 vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2002 SAJ a. s. – Ing. Suchý

Ing. Pavel K r e n k v. r.
náměstek primátora

Ing. Eva K o č á r k o v á
náměstkyně primátora

v. r.
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