USNESENÍ
Z 11. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 17. 6. 2003

USNESENÍ Č. 299/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body IV., V.,
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 300/03
Majetkoprávní operace – nájem pozemků, výpůjčka, údržba pozemků, věcné
břemeno, změna usnesení, záměr prodeje
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V., VI.:
I.
Nájem pozemků
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 134/2, trvalý travnatý porost o výměře 35 m2
za roční nájemné 525,- Kč v k. ú. Ruprechtice pro pana Jana Vognera, Riegrova
1280/10, Liberec 1 a paní Hanu Novákovou, Letná 562/43, Liberec 12 na dobu
neurčitou.
2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 890/1, ost. plocha o výměře 70 m2 za roční
nájemné 706,- Kč v k. ú. Starý Harcov pro pana Milana Ptáčka, Na Skřivanech 485,
Liberec 15 na dobu neurčitou.
3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 890/1, ost. plocha o výměře 110 m2 za roční
nájemné 1.370,- Kč v k. ú. Starý Harcov pro pana Daniela Sobotku, Na Skřivanech
485, Liberec 15 na dobu neurčitou.
4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 890/1, ost. plocha o výměře 88 m2 za roční
nájemné 1.040,- Kč v k. ú. Starý Harcov pro paní Evu Raulovou, Na Skřivanech 485,
Liberec 15 na dobu neurčitou.
5. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 890/1, ost. plocha o výměře 108 m2 za roční
nájemné 1.200,- Kč v k. ú. Starý Harcov pro paní Irenu Exnerovou, Na Skřivanech
485, Liberec 15 na dobu neurčitou.
II.

Nájem a výpůjčka pozemků
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 2062/1, trvalý travnatý porost o výměře 520
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m2 za roční nájemné 3.120,- Kč, výpůjčku p. p. č. 2062/1, trvalý travnatý porost o
výměře 300 m2 v k. ú. Ruprechtice pro pana Pavla Jozefika, Vrcholová 87, Jablonec
nad Nisou na dobu neurčitou.
2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1701, trvalý travnatý porost o výměře 300
m2 za roční nájemné 2.100,- Kč, výpůjčku části p. p. č. 1701, trvalý travnatý porost o
výměře 500 m2 v k. ú. Starý Harcov pro paní Czeslavu Takačovou, Gagarinova
779/44, Liberec 7 na dobu neurčitou.
3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 237, trvalý travnatý porost o výměře 150 m2
za roční nájemné ve výši 900,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 237, trvalý travnatý porost
o výměře 150 m2 v k. ú. Horní Růžodol pro pana Jaromíra Beránka, bytem Fialkova
552/18, Liberec 4 na dobu neurčitou.
4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1924, louka, v k. ú. Vesec u Liberce, o
výměře 173 m2 za roční nájemné ve výši 1.038 Kč a 400 m2 výpůjčku na sekání trávy,
pro pana Libora Svatušku, Dobiášova 890/40, Liberec 6, na dobu neurčitou.
III.
Nájem a údržba pozemku
Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 759/1, ostatní plocha o výměře 70 m2 za roční nájemné
ve výši 682,- Kč a údržbu části p. p. č. 759/1, ostatní plocha o výměře 335 m2 bezplatně v k. ú.
Horní Růžodol pro paní Helenu Procházkovou, bytem Kubelíkova 308, Liberec 7 na dobu
neurčitou.
IV.

Věcné břemeno
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene v právu strpění vybudování kabelu
NN, vstupu a oprav na p. p. č. 450/7, trvalý travnatý porost, v k. ú. Starý Harcov na
dobu existence stavby příslušné sítě pro Severočeskou energetiku, Děčín IV, Teplická
874/8 za cenu 108,- Kč/m2.
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene v právu strpění uložení kabelů
telefonní přípojky a přístupu pro opravy a udržování na p. p. č. 622/1, ostatní
komunikace, v k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro Český Telecom, a. s., IČO
60193336, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, za cenu 36,- Kč/m2.
3. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene umístění telefonních podpěr
pro nadzemní telefonní přípojku a právo chůze a jízdy za účelem provádění údržby a
oprav na části p. p. č. 1905/2 a 1913/3, louka, zahrada, v k. ú. Vesec u Liberce, na
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, pro Český Telecom, a. s., IČO
60193336, Olšanská 55/5, Praha 3, za cenu 72,- Kč/m2.
4. Rada města schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na p. p. č. 5872/6 v k. ú.
Liberec, spočívající v právu přístupu a příjezdu ve prospěch vlastníka objektu č. p.
852 na p. p. č. 3948/5, vlastníka p. p. č. 3948/1, p. p. č. 3948/2, p. p. č. 3948/3, p. p. č.
3948/4, p. p. č. 3948/5 a p. p. č. 3948/6 v k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem je
v současné době LIBEA, s. r. o., Za Cukrárnou 534, Liberec 30, IČO 62243519 a
kteréhokoliv dalšího vlastníka, na dobu neurčitou.
5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vstupu
pro opravu a údržbu kanalizační přípojky na p. p. č. 103, zahrada, v k. ú. Růžodol 1 na
dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka p. p. č. 106/2, zahrada,
v k. ú. Růžodol 1, jímž je v současné době pan Petr Paldus, Rolnická 315/18, Liberec
11 a kteréhokoliv dalšího vlastníka nemovitosti za cenu věcného břemene 108,Kč/m2.
6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vstupu
pro opravu a údržbu kanalizační přípojky na p. p. č. 103, zahrada, v k. ú. Růžodol 1 na
dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků p. p. č. 106/8, zahrada,
jimiž jsou v současné době manželé Lubomír a Jana Vackovi, Seifertova 901/2,
Liberec 6 a kteréhokoliv dalšího vlastníka nemovitosti za cenu věcného břemene 108,Kč/m2.
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a vstupu
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V.

Změna usnesení
1. změna doby platnosti věcného břemene:
a) Rada města ruší usnesení č. 309/01/III/1 ze dne 19. 6. 2001 a schvaluje
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení kanalizace a odpadní
jímky na p. p. č. 873, ost. plocha v k. ú. Ruprechtice ve prospěch vlastníka
nemovitosti p. p. č. 852/2, zahrada a p. p. č. 852/3, zast. plocha v k. ú.
Ruprechtice, jejimiž vlastníky jsou v současné době manželé Zbyněk a
Vlasta Najmanovi, bytem Soukenická 742/13, Liberec 6 a kteréhokoliv
dalšího vlastníka za celkovou cenu věcného břemene 5.940,- Kč na dobu
existence příslušné inženýrské sítě.
změna doby platnosti nájmu:
b) Rada města mění usnesení č. 365/01/I/55 z 14. 8. 2001 a schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na části p. p. č. 690/1, p. p. č. 690/8 a p. p. č.
690/13, v k. ú. Horní Hanychov, v majetku Lesů České republiky,
Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČO 42196451. na dobu určitou do
30. 6. 2005.
2. změna nájemce:
Rada města ruší usnesení č. 78/03 ze dne 4. 3. 2003 a schvaluje
A. vymáhat faktické užívání nemovitostí ve výši stanoveného
nájemného od Oblastní galerie v Liberci, se sídlem U Tiskárny 1,
460 01 Liberec 5, IČO 00083267 do doby vkladu darovací
smlouvy do katastru nemovitostí,
B. uplatněné dva roky zpětně až do doby vkladu darovací smlouvy
do katastru nemovitostí.
3. změna oprávněného:
Rada města ruší usnesení č. 78/03/IV/7 ze dne 4. 3. 2003 a schvaluje zřízení věcného břemene
spočívající v právu odběru vody ze studny umístěné na p. p. č. 350, zahrada v k. ú. Kateřinky u
Liberce, v právu vedení vodovodního potrubí od uvedené studny a v právu přístupu ke zmíněné
studni za účelem údržby a oprav ve prospěch vlastníka nemovitosti – domu č. p. 26 na p. p. č. 348
v k. ú. Kateřinky u Liberce pana Zdeňka Šubra, bytem Letná 516, Liberec 12 a kteréhokoli dalšího
vlastníka nemovitosti za cenu 11.890,- Kč.
VI.

Záměr prodeje pozemků
1. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2531/1, zahrada, v k. ú. Liberec za cenu
480,- Kč/m2 + prodejní náklady.
2. Rada města souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 136/1 a 136/2, zahrada v k. ú. Liberec
za cenu 1.400,- Kč/m2 a s úhradou nákladů s prodejem spojených.

USNESENÍ Č. 301/03
Žádost pana Ing. Jana Majznera, bytem Felberova ulice, č. p. 123/3, Liberec 5 o
poskytnutí přiměřené slevy na nájemném
Rada města po projednání
neschvaluje
panu Ing. Janu Majznerovi, bytem Felberova 123/3, Liberec 5 poskytnutí slevy na nájemném
přesahující výši 10ti % v období od 1. 7. 1999 do 31. 12. 2000
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a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
písemně informovat žadatele.
T: ihned

USNESENÍ Č. 302/03
Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor – Rumunská ul. 192
Rada města po projednání
schvaluje
slevu na nájemném za IV. čtvrtletí roku 2002 ve výši 13.100,-. Kč a za I. čtvrtletí roku 2003 ve
výši 2.620,- Kč z nebytového prostoru v objektu č. p. 192, ul. Rumunská, Liberec 4, nájemci panu
Václavu Severýnovi
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci a odpovědět písemně žadateli.
T: ihned

USNESENÍ Č. 303/03
Výpůjčka nebytových prostor pro pečovatelskou službu
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce od 1. 7. 2003 s Centrem zdravotní a sociální péče, zastoupené paní
Bedřiškou Klíchovou, na následující nebytové prostory:
1.
Česká ul. 617, Liberec 25, nebytové prostory o výměře 38 m2
2. Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Česká ul. 622, Liberec 25, nebytové
prostory o výměře 58 m2
3. DPS Maršíkova 254, Liberec 6, nebytové prostory o výměře 65 m2
4. DPS Šimáčkova 581, Liberec 12, nebytové prostory o výměře 185 m2
5. DPS Borový vrch 1031, Liberec 14, nebytové prostory o výměře 81,15 m2
6. DPS Buriánova 969, Liberec 6, nebytové prostory o výměře 187 m2
7. DPS Buriánova 1070, Liberce 6, nebytové prostory o výměře 104,25 m2
8. DPS Buriánova 1071, Liberec 6, nebytové prostoty o výměře 104,25 m2
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci.
T: ihned

USNESENÍ Č. 304/03
Vrácení nájemného za užívání nebytového prostoru – I. Herrmanna 327,
Ing. Jersák
Rada města po projednání
neschvaluje
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vrácení části nájemného Ing. Jiřímu Jersákovi ve výši 77.542,- Kč za užívání nebytových prostor
v č. p. 327, ul. I. Herrmanna
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
odpovědět písemně žadateli.
T: ihned

USNESENÍ Č. 305/03
Žádost paní Viery Stojkové, bytem Borový vrch 792/48, Liberec XIV o upuštění
od výkonu soudního rozhodnutí vyklizení bytové jednotky
Rada města po projednání
neschvaluje
žádost paní Viery Stojkové, bytem Borový vrch 792/48, Liberec XIV o upuštění od výkonu
soudního rozhodnutí vyklizení bytové jednotky
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
písemně informovat žadatelku.
T: ihned

USNESENÍ Č. 306/03
Městský majetek a jeho správa – rozbor, návrh
Rada města po projednání
schvaluje
správu majetku města, který byl předmětem uzavřené mandátní smlouvy mezi Statutárním městem
Liberec a společností Realbyt spol. s. r. o., prostřednictvím organizační strukturou určených
odborů a oddělení magistrátu města, a to od skončení platnosti mandátní smlouvy na správu
městského majetku uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a firmou Realbyt s. r. o.
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zapracovat závěry vyplývající z materiálu do návrhu nové organizační struktury Magistrátu města
Liberec.
T: průběžně

USNESENÍ Č. 307/03
Žádost o použití znaku města
Rada města po projednání
schvaluje
bezplatné použití znaku města společnosti Toman a Toman na ručně vyráběné dřevěné pohlednice
a ukládá
Mgr. Jitce Mrázkové, vedoucí odboru cestovního ruchu,
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města.
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T: 30. 6. 2003

USNESENÍ Č. 308/03
Jmenování ředitele Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2
Rada města po projednání
jmenuje
do funkce ředitele Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 paní Mgr. Ludmilu Moravcovou ke
dni 1. srpna 2003
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2.
T: ihned

USNESENÍ Č. 309/03
Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec,
Na Výběžku 118
Rada města po projednání
souhlasí
1. se záměrem vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec,
Na Výběžku 118,
2. se složením konkurzní komise
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec, Na Výběžku 118 dle
vyhlášky MŠMT č. 72/2003 Sb.
T: ihned

USNESENÍ Č. 310/03
Platový postup ředitele Základní školy Liberec, Broumovská 847/7,
PaedDr.Vladimíra Bůty dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
bere na vědomí
platový postup ředitele Základní školy Liberec, Broumovská 847/7, PaedDr. Vladimítra Bůty dle
nařízení vlády č. 251/92 Sb.,
schvaluje
stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitele Základní školy Liberec,
Broumovská 847/7, PaedDr. Vladimíra Bůty
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 311/03
Platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Stromovka 285/1, PaedDr. Jany
Kubíčkové, dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
bere na vědomí
platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Stromovka 285/1, PaedDr. Jany Kubíčkové dle
nařízení vlády č. 251/92 Sb.,
schvaluje
stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy Liberec,
Stromovka 285/1, PaedDr. Jany Kubíčkové
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 312/03
Platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Jeřmanická 487/27, Zdeňky
Nevečeřalové dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
bere na vědomí
platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Jeřmanická 487/27, Zdeňky Nevečeřalové dle
nařízení vlády č. 251/92 Sb.,
schvaluje
stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy Liberec,
Jeřmanická 487/27, Zdeňky Nevečeřalové
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 313/03
Platový postup ředitelky Mateřské školy „Korálek“ Liberec, Aloisina výšina
645/55, Vladimíry Jurigové dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
bere na vědomí
platový postup ředitelky Mateřské školy „Korálek“ Liberec, Aloisina výšina 645/55, Vladimíry
Jurigové dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.,
schvaluje
stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Korálek“
Liberec, Aloisina výšina 645/55, Vladimíry Jurigové
a ukládá
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 314/03
Platový postup ředitelky Mateřské školy „Nad Přehradou“ Liberec, Klášterní
149/16, Ivy Pluhařové dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
bere na vědomí
platový postup ředitelky Mateřské školy „Nad Přehradou“ Liberec, Klášterní 149/16, Ivy
Pluhařové dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.,
schvaluje
stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Nad
Přehradou“ Liberec, Klášterní 149/16, Ivy Pluhařové
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 315/03
Návrh na úpravu platu ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
návrh na úpravu platu Bedřišky Klíchové, ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec
a ukládá
1. Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberce,
zajistit vypracování dodatku ke smlouvě o odměňování ředitelky Centra zdravotní a sociální
péče Liberec s platností od 1. 7. 2003.
T: neprodleně
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
seznámit paní Bedřišku Klíchovou s usnesením rady města.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 316/03
Dohoda o výměně bytů
Rada města po projednání
schvaluje
výměnu bytů mezi:
Danielem Salomonem, Liberec XIV, Borový vrch 792
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Ivanou Paslerovou, Liberec XIV, Třešňová 624
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat souhlas s dohodou o výměně bytů.
T: ihned

USNESENÍ Č. 317/03
Prodlužení ubytování
Rada města po projednání
schvaluje
Štefanu a Hermíně Karvayovým, Jiřímu a Miluši Kančiovým a Marcelu Balogovi a Martině
Horáčkové prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156,
nejpozději do 21. 7. 2003
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyn k prodloužení smluv.
T: ihned

USNESENÍ Č. 318/03
Přidělení obecních bytů na základě pořadníku
Rada města po projednání
schvaluje
přidělení bytů na základě pořadníku:
1. Vlasta Hamplová – byt č. 35 o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 10, Jáchymovská 261/44,
2. Regina Málková – byt č. 14 o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 30, Nad Školou 1387,
3. Daniel Buga – byt č. 3 o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 1, Lužická 893/21
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: ihned

USNESENÍ Č. 319/03
Přednostní řešení bytové situace
Rada města po projednání
schvaluje
přednostní řešení bytové situace
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv:
1. Nájemníci domu č. p. 264 v ulici Doubská, Liberec VII – poskytnutí náhradních bytů na dobu
neurčitou.
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2. Mária Čermáková – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 I. kat. na dobu neurčitou.
3. Alena Fatková – poskytnutí školnického bytu o vel. 1+2 I. kat. v Liberci IV, Gollova 394 na
dobu určitou 1 rok.
4. Ing. Ivan Jelínek – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+2 I. kat. v Liberci XXX, Zámecký
vrch 1400 na dobu neurčitou.
5. Nemocnice Liberec – zrušení statutu služebního bytu č. 209 o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XXX,
U Sila 1205 a poskytnutí náhradního služebního bytu č. 208 o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XXX,
U Sila 1201
6. Miluše Eichlerová – poskytnutí nájmu bytu č. 209 o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XXX, U Sila
1205 na základě pořadníků.
7. Marie Gašparová – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+2 III. kat. v Liberci VII, Hřbitovní 149.
8. Petr Lintner – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156 na dobu
určitou 6 měsíců.
9. Iveta Fiedlerová – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156 na dobu
určitou 6 měsíců.
10. Jelena Pěkníková – prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská
156 o 6 měsíců
a rozhodla nepřidělit byty těmto žadatelům:
11. Miluše Kančiová – prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská
156 o 6 měsíců.
12. Pavel Kanči – poskytnutí nájmu bytu IV. kat. do úpravy na vlastní náklady.
T: 31. 12. 2003

USNESENÍ Č. 320/03
Převedení služebních bytů bývalého Okresního úřadu Liberec do nájmu
uživatelům bytů
Rada města po projednání
schvaluje
převedení 24 bytů bývalého Okresního úřadu Liberec na adrese Hvězdná 487, Liberec V, Hvězdná
488, Liberec V, Hvězdná 491, Liberec V, Hvězdná 492, Liberec V a Jáchymovská 261, Liberec X
do nájmu uživatelům bytů
a ukládá
1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: 31. 8. 2003
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
zařadit bytové jednotky do privatizačního procesu podle zásad privatizace nemovitostí.
T: ihned

USNESENÍ Č. 321/03
Zajištění pečovatelské služby na území města Liberce od 1. 7. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
1. poskytování pečovatelské služby na území města Liberce prostřednictvím příspěvkové
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec od 1. 7. 2003
2. výši úhrad za úkony pečovatelské služby pro rok 2003 dle přílohy č. 1

Stránka 10/27

a souhlasí
1. s přijetím majetku potřebného pro zajištění pečovatelské služby na území města Liberec od
Libereckého kraje do vlastnictví Statutárního města Liberec v celkové hodnotě Kč
5,279.451,50
2. s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec – navýšení hodnoty svěřeného majetku
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit tento materiál zastupitelstvu města ke schválení.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 322/03
Hodnocení činnosti zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního města
Liberec za rok 2002 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu Hodnocení činnosti zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního
města Liberec za rok 2002 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2002
a schvaluje
zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2002.

USNESENÍ Č. 323/03
Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám zdravotnických
příspěvkových organizací Statutárního města Liberec za rok 2002
Rada města po projednání
schvaluje
upravený návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám zdravotnických příspěvkových
organizací Statutárního města Liberec za rok 2002.

USNESENÍ Č. 324/03
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Poskytnutí investičního úvěru Statutárnímu městu Liberec“
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek obchodní veřejné soutěže „Poskytnutí investičního úvěru Statutárnímu městu Liberec“
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
1. podepsat s příslušným uchazečem úvěrovou smlouvu v co nejbližším možném termínu
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T: ihned
2.

předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 325/03
Hodnocení činnosti příspěvkových organizací – Naivní divadlo Liberec a Divadlo
F. X. Šaldy Liberec 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 – Naivní divadlo Liberec a
Divadlo F. X. Šaldy Liberec 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. 326/03
Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací –
Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec za rok 2002
Rada města po projednání
schvaluje
návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací – Naivní divadlo
Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec za rok 2002
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 327/03
Návrh zadání 2. změny územního plánu města Liberec „Změna regulativu č. 11
v kap. č. 7.2. – Odkanalizování“
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením materiálu Návrh zadání 2. změny územního plánu města Liberec „Změna regulativu
č. 11 v kap. č. 7.2. – Odkanalizování“ Zastupitelstvu města Liberec
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh zadání 2. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na
zasedání Zastupitelstvu města Liberec.
T: 24. 6. 2003
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USNESENÍ Č. 328/03
Návrh zadání 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením materiálu Návrh zadání 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál
Fojtka Zastupitelstvu města Liberec,
doporučuje
zastupitelstvu města spojit zpracování a projednání konceptu řešení a návrh 3. změny územního
plánu, dle ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákona
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh zadání 3. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na
zasedání Zastupitelstva města Liberec.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 329/03
Podnět k 9. změně územního plánu města Liberec
Podněty č. 9.1. – 9.19.
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením „Podnětu k 9. změně územního plánu města Liberec“, v rozsahu tabulek I. a II.,
které jsou součástí tohoto návrhu usnesení
Podněty ke schválení (tabulka I):
č. 9.13., 9.14.
Podněty k zamítnutí (tabulka II.):
č. 9.1.,9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., 9.15., 9.16., 9.17., 9.18., 9.19.
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
aby předložil „Podnět k 9. změně územního plánu města Liberec“ v rozsahu tabulek I. a II.
k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 330/03
Schválení Smlouvy č. 02910291 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci
„Využití odpadního tepla ze zimního stadionu v Liberci“
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy č. 02910291 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit Smlouvu č. 02910291 ke schválení zastupitelstvu města.
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T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 331/03
Návrh majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1425/3 v
k. ú. Rochlice u Liberce
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem majetkoprávní operace – nabytí majetku formou bezúplatného převodu
pozemku parc. č. 1425/3, ost. plocha, o výměře 6317 m2 oddělená na základě zpracovaného GOP
z p. p. č. 1410/2, 1410/3, 1424 a 1425/3 vše v k. ú. Rochlice u Liberce od firmy Javornická
stavební a realitní společnost s. r. o. se sídlem Javorník 53, Proseč pod Ještědem, IČO: 25402293
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 332/03
Úpravy náměstí Dr. E. Beneše
Rada města po projednání
schvaluje
a) úpravy náměstí Dr. E. Beneše dle upravené varianty A, tj. kombinaci pevných a výsuvných
sloupků dle aktualizované studie
b) s realizací 1. etapy úprav náměstí v roce 2003
a ukládá
1. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit potřebnou finanční částku do III. rozpočtového opatření pro rok 2003
T: 09/03
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předat aktualizovanou studii k zadání projektové dokumentace a zahájení realizace úprav náměstí.
T: 06/03

USNESENÍ Č. 333/03
Zřízení odtahové služby – záměr
Rada města po projednání
schvaluje
záměr zřízení odtahové služby ve městě Liberci
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
zpracovat písemný materiál, který bude blíže specifikovat technické zabezpečení, navrhne
legislativní opatření a provozní řád.
T: 31. 7. 2003
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USNESENÍ Č. 334/03
Dostavba bloku ulic Široká, Papírová, Bednářská (VARRO, s. r. o.) – upravený
návrh smlouvy o nájmu a koupi najaté věci
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem smlouvy o nájmu a koupi najaté věci s firmou VARRO, s. r. o., se sídlem
Na Pískovně 659, Liberec 14, IČO: 25430190 týkající se investičního záměru zástavby pozemků
mezi ul. Široká, Papírová, Bednářská v Liberci
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace včetně návrhu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 335/03
Aktualizace dokumentů Městského fondu rozvoje bydlení
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženými aktualizovanými dokumenty Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města
Liberec:
1. Městský fond rozvoje bydlení Statutárního města Liberec (statut)
2. Zásady postupu Statutárního města Liberec při financování a přípravě bytové výstavby na
území města Liberec
3. Finanční zdroje MFRB
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit výše uvedené dokumenty ke schválení zastupitelstvu města.
T: 06/2003

USNESENÍ Č. 336/03
Ukončení projektových prací investiční akce „Rekonstrukce TT Dolní Hanychov
– Horní Hanychov změna č. 1“ – změna umístění koncové smyčky
Rada města po projednání
schvaluje
realizaci koncové tramvajové smyčky v Horním Hanychově ve změněné poloze podle projektové
dokumentace „Rekonstrukce TT Dolní Hanychov – Horní Hanychov, změna č. 1“
a ukládá
1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
a) zabezpečit mandátní smlouvu na zajištění změny územního rozhodnutí a stavebních
povolení na základě projektové dokumentace „Rekonstrukce TT Dolní Hanychov –
Horní Hanychov, změna č. 1“
b) zabezpečit úpravu smlouvy o dílo na investiční akci „Rekonstrukce TT Kubelíkova –
Horní Hanychov“ dle projektové dokumentace na změnu umístění koncové smyčky.
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T: 31. 10. 2003
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit navýšení potřebné částky na realizaci změny do rozpočtu na rok 2004.
T: 30. 9. 2003
3. Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování
zajistit majetkoprávní řešení vlastnických vztahů na investiční akci „Rekonstrukce TT
Kubelíkova – Horní Hanychov“ dle projektové dokumentace na změnu umístění koncové
smyčky.
T: po vydání změny územního
rozhodnutí

USNESENÍ Č. 337/03
Jmenování komise pro veřejnou obchodní soutěž „221 bytových jednotek
v Liberci – Vlnařská“
Rada města po projednání
schvaluje
složení komise pro otevírání obálek a návrh členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek
VOS „221 bytových jednotek v Liberci – Vlnařská“
a pověřuje
A) Ing. Jiřího Kittnera, primátora města,
jmenovat
komisi pro otevírání obálek VOS „221 bytových jednotek v Liberci – Vlnařská“ ve složení:
1. Ing. Jiří Veselka náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování
2. Ing. Jaroslav Suchý vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
3. Ing. Lenka Rálková oddělení rozvoje
4. Malvína Rejmontová
oddělení veřejných zakázek SML
5. Ing. Martina Rychecká
Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele
Náhradníci:
1. Ing. Dana Štefanová
vedoucí oddělení rozvoje
2. Ing. Milan Šulc
vedoucí odboru technického SML
3. Ing. Jitka Píšová oddělení rozvoje
4. Mgr. Marcela Hegrová
právní odbor SML
5. Michaela Vítová Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele
B) Ing. Jiřího Kittnera, primátora města,
požádat věcně příslušného ministra (MMR ČR) o jmenování členů komise s uvedením návrhu
složení komise ze strany zadavatele:
Návrh členů komise za zadavatele pro posouzení a hodnocení nabídek:
primátor města
1. Ing. Jiří Kittner
2. Naděžda Jozífková náměstkyně primátora
3. Ing. Jiří Veselka náměstek primátora
4. Ing. Milan Šulc
vedoucí technického odboru
5. 1x pracovník Krajského úřadu Libereckého kraje odboru rozvoje
Návrh náhradníků komise za zadavatele:
1. Ing. Eva Kočárková náměstkyně primátora
2. Dagmar Helšusová náměstkyně primátora
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3. Ing. Pavel Krenk náměstek primátora
4. Ing. Filip Poříz
vedoucí oddělení technického odboru
5. 1x pracovník Krajského úřadu Libereckého kraje odbor rozvoje

USNESENÍ Č. 338/03
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti TERMIZO, a. s.
Rada města po projednání
souhlasí
s delegací Ing. Pavla Krenka, náměstka primátora,
na řádnou valnou hromadu společnosti TERMIZO, a. s., která se bude konat dne 30. 6. 2003
v Liberci, Tř. Dr. Milady Horákové 571
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na delegaci na řádnou valnou hromadu společnosti TERMIZO, a. s., Zastupitelstvu
města Liberec ke schválení.
T: 06/2003

USNESENÍ Č. 339/03
Jmenování zástupců města Liberec do statutárních orgánů společnosti Teplárna
Liberec a. s.
Rada města po projednání
souhlasí
1. s odvoláním stávajících zástupců obce ve statutárních orgánech společnosti Teplárna
Liberec a. s. takto: představenstvo - Ing. Jiří Drda,
dozorčí rada - Jiří Vacek
2. s návrhem nových zástupců obce do statutárních orgánů společnosti Teplárna Liberec a. s.
takto:
představenstvo - Mgr. Stanislav Cvrček
dozorčí rada - Ing. Jiří Kittner
3. s účastí primátora města, Ing. Jiřího Kittnera, jako zástupce města na mimořádné valné
hromadě společnosti Teplárna Liberec a. s.
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit výše zmíněný materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2003

USNESENÍ Č. 340/03
„Havárie svahu ulice Pionýrů“
Rada města po projednání
souhlasí
s realizací sanace svahu ulice Pionýrů
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
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zařadit finanční prostředky do 3. rozpočtového opatření.
T: 09/03

USNESENÍ Č. 341/03
Rekonstrukce podlah v ZŠ 5. května
Rada města po projednání
souhlasí
s realizací rekonstrukce podlah v chodbách ZŠ 5. května – v úrovni prvního a druhého nadzemního
podlaží – v cenovém nákladu 1,154.380,- Kč
a ukládá
1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
zajistit realizaci rekonstrukce.
2. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit do 3 rozpočtového opatření roku 2003 částku 554.380,- Kč na realizaci rekonstrukce.
T: 09/03

USNESENÍ Č. 342/03
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
„Opravy a údržba komunikací včetně chodníků a schodišť v letech 2003 – 2006“
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek obchodní veřejné soutěže na „Opravy a údržbu komunikací včetně chodníků a schodišť
v letech 2003 – 2006“
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
podepsat s příslušným uchazečem smlouvu o dílo.
T: ihned

USNESENÍ Č. 343/03
Nová trasa ul. Ve Slatinách, Liberec – Harcov
Rada města po projednání
schvaluje
zřízení úplatného věcného břemene umístění komunikace, strpění vstupu za účelem provádění
oprav, revizí, rekonstrukcí a odstranění havárií na části p. p. č. 32/16, druh pozemku: vodní plocha,
v kat. území Starý Harcov v majetku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec
Králové, IČO 70890005 na dobu životnosti stavby komunikace pro Statutární město Liberec, IČO
262978 za cenu 75,- Kč/m2
a ukládá
Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
podepsat schválený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 344/03
Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
s platností od 1. 7. 2003 změnu Organizačního řádu Magistrátu města Liberec, spojenou se
zrušením odboru rozvoje a vznikem odboru rozvojových projektů a odboru strategie a územní
koncepce – viz příloha a zároveň
stanovuje
celkový počet 480 zaměstnanců Magistrátu města Liberec (jedná se o průměrný evidenční počet
přepočtený na plně zaměstnané) s platností od 1. 9. 2003,
odvolává
v souvislosti se zánikem odboru rozvoje k 30. 6. 2003 Ing. Jaroslava Suchého z funkce vedoucího
odboru rozvoje
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
vydat změnu Organizačního řádu MML formou dodatku platného vnitřního předpisu: zajistit
pověřením Ing. Jaroslava Suchého prozatímní řízení dvou nových odborů a provést všechny
příslušné kroky v pracovněprávní oblasti.
T: ihned, popřípadě v zákonné
návaznosti na jednotlivé
kroky

USNESENÍ Č. 345/03
Valná hromada SAJ a. s.
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: jediným akcionářem
společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., se sídlem v Liberci Kubelíkova 74/16, PSČ 460 07, IČO
25437941, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, č. vložky 1390, je dle prohlášení shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku
Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, IČO 00262978.
Statutární město jako jediný akcionář společnosti Sportovní areál Ještěd, 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 Sportovní areál Ještěd, a. s.
schvaluje
1. účetní uzávěrku společnosti za rok 2002,
2. ztrátu společnosti ve výši 1,594.084,35 Kč za rok 2002 rozdělit takto:
 ztrátu v částce 834.730,34 Kč krýt ze zisku minulých let,
 ztrátu v částce 759.354,01 Kč ponechat na účtu neuhrazených ztrát
3. výroční zprávu společnosti za rok 2002,
4. zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd,
a. s.
a bere na vědomí
audit společnosti za rok 2002 dle předložené důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 346/03
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Schválení komisí rady města
Rada města po projednání
zrušuje
stávající komise rady města,
odvolává
jejich členy
a schvaluje
nové komise v následujícím složení:
Komise pro privatizaci nemovitostí:
Mgr. Stanislav Cvrček
(USZ) - předseda
Jiří Zeronik
(ODS)
Jan Kašpar
(ODS)
Tomáš Petrášek
(ODS)
František Flossman
(DRS)
Ing. Jaroslav Vimr
(NEZ)
Mgr. Ilja Novák
(ČSSD)
Jan Glanc
(ČSSD)
Ing. Rudolf Jágr
(KSČM)
Ing. Milan Vašák
(US – DEU)
Marek Cerman
(ODS)
Komise pro výběrová řízení:
JUDr. Jan Marek
(KDU ČSL) – předseda
Jiří Zeronik
(ODS)
Tomáš Petrášek
(ODS)
Martin Kubín
(ODS)
Jiří Klimeš
(DRS)
Zdeněk Svěžen
(DRS)
Ferdinand Janis
(USZ)
Jiří Teplý
(SOS)
Eva Masáková
(SOS)
Ing. Antonín Svoboda
(KSČM)
Robert Dušek
(ČSSD)
Ing. František Hruša
(ČSSD)
MUDr. Miroslav Samek
(NEZ)
Edita Šimáčková
(US-DEU)
(Zika Radim)
(ODS)
Jan Kohout
(USZ)
Komise bytová:
Radek Ureš
Václava Wagnerová
Věra Macháčková
Bc. Romana Niklová
Jiří Janeček
Emílie Jelínková
Ing. Marie Pavlová
Mgr. René Havlík
Ing. Hana Urešová
Ing. Rudolf Jágr
Jaroslav Bureš

(ODS)
(ODS)
(ODS)
(DRS)
(SOS)
(USZ)
(ČSSD)
(ČSSD) – předseda
(US – DEU)
(KSČM)
(NEZ)
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Komise dopravy:
Jiří Bělohlávek
Ing. Pavel Bernát
Jiří Zeronik
Tomáš Petrášek
Zbyněk Nýdrle
Roman Nový
Ing. Miloš Matoušek
Milan Šír
Jaroslav Šplíchal
Ing. Milan Vašák
Vítězslav Stejskal
Ing. Milan Hapl
David Vágner

(KSČM) – předseda
(ODS)
(ODS)
(ODS)
(DRS)
(DRS)
(SOS)
(ČSSD)
(ČSSD)
(US – DEU)
(NEZ)
(USZ)
(ODS)

Komise zdravotnická a sociální:
MUDr. Jitka Rozkovcová (SOS) – předseda
Pavel Fejfar
(ODS)
Naďa Jarošová
(ODS)
PhDr. Jan Bauer
(ODS)
MUDr. Pavel Čejka
(DRS)
PaedDr. Alexandra Bečvářová (DRS)
Jarmila Venclová
(SOS)
MUDr. Milada Rosenbergová (KSČM)
Jana Kašparová
(ČSSD)
Jindřiška Hunková
(ČSSD)
MUDr. Ivanka Kolomá
(US-DEU)
MUDr. Lea Budínová
(NEZ)
Jana Vacková
(USZ)
Komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán
Ing. Pavel Bernát
(ODS) – předseda
PhDr. Jan Bauer
(ODS)
Radim Zika
(ODS)
Otto Gudas
(DRS)
Ing. arch. Jiří Špikla
(SOS)
Karel Dlabola
(SOS)
Ing. Jan Technik
(NEZ)
Petr Vinklát
(USZ)
Ing. Miloš Vajner
(US-DEU)
Ing. Vladimír Bureš
(KSČM)
Ing. Jan Imlauf
(ČSSD)
Richard Nevečeřel
(ČSSD)
Ing. Jiří Janďourek
(SOS)
Komise pro investice a výběr investorů
Ing. Jiří Veselka
(USZ) – předseda
Ing. Pavel Bernát
(ODS)
Hynek Tampier
(ODS)
Jiří Zeronik
(ODS)
Roman Nový
(DRS)
Jiří Klimeš
(DRS)
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Ing. Antonín Buchar
Ing. Milan Hapl
Ing. Radomil Mrklas
RSDr. Oldřich Baťka
Ing. František Hruša
Robert Dušek
Ing. Jan Technik

(SOS)
(USZ)
(US-DEU)
(KSČM)
(ČSSD)
(ČSSD)
(NEZ)

Komise kultury
Mgr. Alois Čvančara
Bc. Ondřej Červinka
Michael Dufek
Ing. Zdeňka Emingerová
Eva Štanclová
Radka Vojáčková
Eliška Ročková
Eduard Hunka
RNDr. Vít Příkaský
Milan Kněbort
PhDr. Jan Prchal
Ing. Jarmila Pešlová
Mgr. Pavel Harvánek
PhDr. Eva Koudelková
Ing. Jaroslava Vaňová

(US-DEU)
(NEZ)
(USZ)
(USZ)

Komise sportovní
Ing. Jiří Veselka
Michael Dufek
Hynek Tampier
Marek Cerman
PaedDr. Jindřich Martinec
Ing. Dalibor Pietschmann
Ing. Josef Winter
Zdeněk Jirásko
Stanislav Beránek
Martin Kořínek
Přemysl Samšiňák
Ing. Ivo Palouš
Břetislav Putna
Ivan Kožešník
Ing. Zdeněk Kračmar
Květa Quirenzová
Jan Bachtík
Petr Jeřábek
Milan Štryncl

(USZ) – předseda
(ODS)
(ODS)
(ODS)
(DRS)
(DRS)
(SOS)
(SOS)
(US-DEU)
(NEZ)
(KSČM)
(ČSSD)
(ČSSD)
(USZ)
(USZ)
(LBSTO – ČSTV)
(handicap. sport)
( profes. trenér mládeže)
(ČOS)

(DRS) – předseda
(ODS)
(ODS)
(ODS)
(DRS)
(SOS)
(SOS)
(ČSSD)
(ČSSD)
(KSČM)

Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů
Jarmila Kozáková
(SOS) – předseda
Hynek Tampier
(ODS)
Jiří Jaroš
(ODS)
Pavel Holoubek
(ODS)
Zdeněk Svěžen
(DRS)
Bohumil Kašpar
(ČSSD)
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Břetislav Putna
Ing. Jaroslav Morávek
Marcela Prajzlerová
Martin Torák
Ján Kulašiak

(ČSSD)
(KSČM)
(NEZ)
(US-DEU)
(USZ)

Komise pro národnostní menšiny
PhDr. Václava Vokounová (DRS) – předseda
Jozef Holek
(ODS)
Petr Žídek
(ODS)
Jana Šolcová
(SOS)
Marta Kottová
(SOS)
Mgr. Petra Quirenzová
(USZ)
Ludmila Zelinková
(KSČM)
Alžběta Burešová
(ČSSD)
Jana Kašparová
(ČSSD)
Evelína Neumannová
(US-DEU)
Komise pro občanské iniciativy a ekologii
MVDr. Petr Krobot
(NEZ) – předseda
Radomil Drbohlav
(ODS)
Giulio Lago
(ODS)
David Vágner
(ODS)
Jan Bartoš
(DRS)
Dana Kalibová
(DRS)
Mgr. Zuzana Chalupná
(SOS)
Mgr. Jan Korytář
(SOS)
Jana Jedličková
(KSČM)
RNDr. Vít Příkaský
(ČSSD)
Simona Perebyjnisová
(ČSSD)
František Párys
(USZ)
Bc. Zuzana Kocůmová
(USZ)
Stanislav Beránek
(US-DEU)
Komise občanských záležitostí
Stanislav Kolomazník – předseda
Alena Kovačičová
JUDr. Eva Trsová
Marie Foglová
Vítězslav Ulvr
Miloslava Blanárová
Marie Otřísalová
Květuše Hálová
Vlasta Loudová
Anna Hušková
Věra Ceéová
Jana Dlabolová
Miloslava Močubová
Ilsa Vobořilová
Eliška Ročková
Helena Fikerová
Zdenka Drobníková
Jana Hozáková
Eva Hlaváčková
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Jaroslava Kačerová

USNESENÍ Č. 347/03
Výroční zpráva společnosti LVT, a. s., za rok 2002
Jediným akcionářem společnosti Liberecké výstavní trhy Liberec, a. s., se sídlem v Liberci 1,
Masarykova 24, 460 31 Liberec, IČO 49902725, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B., vložka 506 ze dne 1. 1. 1994, je dle prohlášení
shora uvedeného účastníka a dle shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku Statutární města
Liberec, se sídlem v Liberci 1, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, IČO 00262978.
Statutární město Liberec, jako jediný akcionář společnosti Liberecké výstavní trhy 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 Liberecké výstavní trhy a. s.Liberec
schvaluje
1. účetní uzávěrku společnosti k 31. prosinci 2002,
2. uhrazení ztráty společnosti vykázané za rok 2002 ve výši 1 040 tis. Kč v souladu se
stanovami společnosti z rezervního fondu společnosti, jehož zůstatek k 31. prosinci 2002
činí 3 264 tis. Kč,
3. výroční zprávu společnosti za rok 2002,
4. zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a společností Liberecké výstavní trhy
Liberec a. s.
a bere na vědomí
audit účetnictví společnosti za rok 2002 dle předložené důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 348/03
Schválení investiční akce: První etapa technického zasněžování
Rada města po projednání
schvaluje
plán investic ve sportovním areálu Ještěd „První etapa technického zasněžování“ v rozsahu:
 Retenční nádrž Bucharka vč. příjezdové komunikace
 Objekt čerpací stanice Bucharka
 Transformátorová stanice
 Technologie chlazení vody
 Technologie čerpání vody
 Rozvody vody, stlačeného vzduchu a elektrorozvody
 Přípojná místa
 Kompresorovna pod objektem servisní budovy
předpokládané celkové investiční náklady: 60 mil. Kč (věcné a časové rozlišení bude stanoveno po
ukončení projektové dokumentace a provedených výběrových řízeních), čerpání z rozpočtu města
v roce 2003 20 mil. Kč,
plánovaný termín zahájení výstavby: 7/2003, plánovaný termín ukončení výstavby: 12/2003.

USNESENÍ Č. 349/03
Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s.
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Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
Jediným akcionářem společnosti Liberecká IS, a. s., se sídlem Palachova ul. 504/7, Liberec 1 PSČ
460 59, IČO 25450131, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddílu B, vložce č. 1429, je dle prohlášení shora uvedeného účastníka a dle shora
uvedeného výpisu z obchodního rejstříku Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, nám. Dr.
E. Beneše 1, PSČ 460 59, IČO 00262978.
Statutární město Liberec, jako jediný akcionář společnosti Liberecká IS, 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 Liberecká IS, a. s.
schvaluje
1. účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2002,
2. převedení ztráty vykázané za rok 2002 ve výši 319.063,82 Kč do neuhrazených ztrát
z minulých let,
3. výroční zprávu společnosti za rok 2002
4. zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a společnosti Liberecká IS, a. s.
a bere na vědomí
audit účetnictví společnosti za rok 2002 dle předložené důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 350/03
Rozšíření předmětu podnikání společnosti LVT a. s.
Rada města ve funkci valné hromady společnosti Liberecké výstavní trhy, a. s.
schvaluje
rozšíření předmětu podnikání společnosti o tyto činnosti:
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
 výchova a mimoškolní vzdělávání,
 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
 agenturní činnost v oblasti kultury a umění,
 provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení,
 pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
 organizování sportovních soutěží
a ukládá
předsedovi představenstva
zajistit veškeré právní kroky k získání živnostenských oprávnění a jejich zápisu do obchodního
rejstříku u příslušného rejstříkového soudu.

USNESENÍ Č. 351/03
Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu
a souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a
s vypuštěním z kontroly sledování usnesení č. 198/02, 556/01 bod 4), 575/00, 354/02 bod 2),
147/03 bod 1).
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USNESENÍ Č. 352/03
Hodnocení 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 27. 5. 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
hodnocení 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 27. května 2003.

USNESENÍ Č. 353/03
Organizační zajištění 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 6. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
konání 6. zasedání zastupitelstva města dne 24. 6. 2003 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 11
budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Majetkoprávní operace
3. Majetkoprávní operace projednaná v komisi pro výběr investorů – dostavba bloku ulic Široká,
Papírová, Bednářská (doplnění)
4. Návrh majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1425/3 v k. ú. Rochlice
u Liberce
5. Zajištění pečovatelské služby na území města Liberce od 1. 7. 2003
6. Schválení Smlouvy č. 02910291 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu v Liberci“
7. Aktualizace dokumentů Městského fondu rozvoje bydlení
8. Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního
fondu SML – 3. a 4. kolo 2003
9. Ekonomické vyhodnocení výstavby objektů A1 a B1 v obytném bloku Tyršova ul. Liberec a
zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu města na těchto objektech
10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytnutí
investičního úvěru SML“
11. Návrh na přijetí daru sochařského díla KOULE od obecně prospěšné společnosti Spacium do
majetku SML
12. Podnět k 9. změně územního plánu – hromadné změny Liberec
13. Návrh zadání 2. změny územního plánu města Liberec „Změna regulativu č. 11 v kap. č. 7.2.
– Odkanalizování“
14. Návrh zadání 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka
15. Jmenování zástupců města Liberec do statutárních orgánů společnosti Teplárna Liberec a. s.
16. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti TERMIZO a. s.
17. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí 2003
18. Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města za 1. pololetí 2003
19. Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek
20. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 privatizace bytové jednotky č. 84/005 v budově č. p. 84, ul. Komenského, Liberec 5 - Ing.
Fuchs
 žádost AG MOTO o snížení kupní ceny – Ing. Fuchs
 dopis adresovaný RM – MUDr. Milan Šůra, Horská 573, Liberec 14 – žádost o informaci
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stav projednávání konceptu řešení územního plánu velkého územního celku Libereckého
kraje – Ing. Suchý
informace o stavu prací a postupu Projektu regenerace sídliště Rochlice – Ing. Suchý
petice občanů proti výpovědi z nájmu prodejny potravin „Květ“ zaevidovaná v kanceláři
tajemníka pod č. j. 181/03/S, Macek Jaroslav, Masarykova 42/740, 460 01 Liberec 1 –
Mgr. Řeháček
příprava SML na integraci do EU – Ing. Suchý

Ing. Jiří K i t t n e r
primátor města

v. r.

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