
 

U S N E S E N Í  

 Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO  DNE  26. 8. 2003 

USNESENÍ Č. 355/03 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., XIII., XIV. – majetkoprávní operace Vratislavice nad 
Nisou – stanovení ceny domu a věcná břemena. 
XIII. – stanovení ceny domu 
1) Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu domu čp. 660 v ul. Dopravní v Liberci 30 

s st.p.č. 288 o výměře 339 m2 a s p.p.č. 289 o výměře 539 m2 v k.ú. Vratislavice n. N. 
v celkové výši 836.000,- Kč. 

XIV. – věcná břemena 
1)  Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a 
jízdy přes p.p.č. 2290/2 v k. ú. Vratislavice n.N. ve prospěch vlastníka p.p.č. 2290/1 v k.ú. 
Vratislavice n.N., paní Dagmar Gorochovové, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, a to za cenu 96,- 
Kč/m2 na dobu neurčitou.  

 

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění   
vedení podzemního vedení VTL plynovodu, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 8, 2885/4, 
2892 a 2933/3 v   k.ú. Vratislavice n.N. pro Severočeskou plynárenskou, a.s., IČ 49903209 za 
cenu 72,- Kč/m2  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.  

 

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení podzemního vodovodního potrubí,  přístupu pro opravy a údržbu přes p.p.č.321 a 323 v   
k.ú. Vratislavice n.N. pro Správu státního majetku Liberec, IČ 70891508 za cenu 120,- Kč/m2  
na dobu existence inženýrské sítě pod podmínkou, že na pronajatých pozemcích bude výkop 
proveden ručně a po hranicích pozemku.  

 

4) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení a 
provozování kanalizace na p.p.č. 3050 v k.ú. Vratislavice n.N. ve vlastnictví Libereckého kraje 
a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu motorovými vozidly na tento pozemek za účelem 
údržby a provádění oprav ve prospěch Statutárního města Liberec, IČ 262978 za úplatu, 
přičemž celková částka za zřízení věcného břemene bude určena na základě dotčené plochy dle 
geometrického plánu a sazby podle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 
schváleného usnesením Rady Libereckého kraje, a na dobu určitou, t.j. na dobu, po kterou bude 
provozována stavba „Vratislavice n. N. – Dlouhomostecká, kanalizace – stoka CD“, 

s o u h l a s í   

s majetkoprávními operacemi pod body III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. a XII. 
ke schválení zastupitelstvu města. 
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T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 356/03 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, výpůjčka, věcné břemeno, změna 
usnesení, záměr prodeje pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V. a VI.: 
I. Nájem pozemků 

1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 313/1, ost. plocha o výměře 100 
m2 za roční nájemné ve výši 900,- Kč v k. ú. Ruprechtice pro pana Petra 
Pročka, M. Gorkého 177, Trutnov na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1743/1, ost. plocha o výměře 292 
m2 a části p. p. č. 1746/82, ost. plocha o výměře 24 m2 za roční nájemné ve 
výši 2.332,- Kč v k. ú. Ruprechtice na dobu neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1702, zastavěná plocha/zbořeniště 
o výměře 200 m2 za roční nájemné 16.000,- Kč v k. ú. Starý Harcov pro 
pana Petra Janouška, Halasova 889/12, Liberec 6 na dobu neurčitou. 

4. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 141 pastvina o výměře 226 m2 za roční 
nájemné 1.582,- Kč v k. ú. Starý Harcov pro manžele Josefa a Annu 
Dzinovy, Dubový vrch 76, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

5. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 504/9, zast. pl., (dle GP st. p. č. 
552/1) a části p. p. č. 504/1, zast. pl., (dle GP st. p. č. 552/2) v k. ú. Machnín 
pro Jana Malého, Finkenwes 40, Kempten, SRN za roční nájemné ve výši 
345,- Kč na dobu neurčitou. 

6. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 28/4, louka, v k. ú. Růžodol I za 
roční nájemné ve výši 4.000,- Kč pro pana Josefa Štauberta, Jiráskova 
486/89, Liberce 12 na dobu neurčitou. 

7. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 3232/13 louky o výměře 120 m2, 
v k. ú. Liberec, na dobu neurčitou, pro Radka Marka, Křemenný vrch 389, 
Liberec 15, za roční nájemné ve výši 840,- Kč. 

8. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 206/1, louka, o výměře 18 m2 v   
k. ú. Doubí u Liberce pro manžele Milana a Irenu Macháčkovy, bytem 
Mařanova 372, Liberec 25 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 270,- 
Kč. 

9. Rada města po projednání schvaluje nájem části p. p. č. 1475/1 – trvalý 
travnatý porost, v k. ú. Rochlice u Liberce pro manžele Dagmar a Pavla 
Volprechtovy, Kunratická 576/2, Liberec 6 na dobu neurčitou za roční 
nájemné ve výši 2.149,- Kč.  

II.                   Nájem a výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 140 zahrada o výměře 80 m2 za 

roční nájemné 480,- Kč, výpůjčku části p. p. č. 140 zahrada o výměře 75 m2 
v k. ú. Starý Harcov pro pana Františka Hůzu, tř. Svobody 185/67, Liberec 
15 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 139/1 zahrada o výměře 80 m2  za 
roční nájemné 480,- Kč, výpůjčku části p. p. č. 139/1 zahrada o výměře 76 
m2 v k. ú. Starý Harcov pro paní Marii Štíchovou, tř. Svobody 185/67, 
Liberec 15 na dobu neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 140 zahrada o výměře 200 m2 za 
roční nájemné 1.200,- Kč, výpůjčku části p. p. č. 139/1 zahrada o výměře 
150 m2 v k. ú. Starý Harcov pro paní Libuši Vetiškovou, tř. Svobody 
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4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 140 zahrada o výměře 200 m2 za 
roční nájemné 1.200,- Kč, výpůjčku části p. p. č. 139/1 zahrada o výměře 
145 m2 v k. ú. Starý Harcov pro pana Josefa Punčocháře, tř. Svobody 
185/67, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

5. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1674/1, ost. plocha o výměře 20 
m2 za roční nájemné 140,- Kč, výpůjčku části p. p. č. 1674/1, ost. plocha o 
výměře 340 m2 v k. ú. Starý Harcov pro pana Jaroslava Jáče, Azalkova 540, 
Liberec 15 na dobu neurčitou. 

6. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 235, louka, v k. ú. Vesec u 
Liberce, o výměře 27 m2 za roční nájemné ve výši 189,- Kč a  270 m2 
výpůjčku na sekání trávy, pro mnažele Milana a Michaelu Votrubcovy, Nad 
Rybníkem 57, Liberec 25, na dobu neurčitou. 

III.                 Výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje výpůjčku p. p. č. 405/6, ost. pl., p. p. č. 396/12, ost. 

pl., části p. p. č. 405/6, ost. pl., plocha, v k. ú. Machnín pro TJ Jiskru 
Machnín, Liberec 33, IČO 46746773 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje výpůjčku části p. p. č. 265/1, a části p. p. č. 265/2 v k. 
ú. Horní Růžodol, o celkové výměře 237 m2 od Aleše Vavrušky, Březový 
vrch 762/32, Liberec 15 a Kosmase Iliadise, Lyžařská 792, Liberec 15, pro 
Statutární město Liberec , nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978, po 
dobu stavby komunikace. 

3. Rada města schvaluje výpůjčku p. p. č. 30, ost. plocha, v k. ú. Růžodol I pro 
paní Růženu Sedláčkovou, Londýnská 91, Liberec 11 na dobu neurčitou. 

4. Rada města schvaluje výpůjčku p. p. č. 313 v k. ú. Ostašov u Liberce pro 
paní Jaroslavu Hůlkovou, Karlinská 2E, Liberec 20 na dobu neurčitou. 

IV.     Věcné břemeno 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na p. p. č. 2151/1, zahrada, 

v k. ú. Ruprechtice spočívající v právu přístupu a příjezdu ve prospěch 
vlastníka objektu č. p. 225 na p. p. č. 2153, zast. plocha a p. p. č. 2154, 
trvalý travnatý porost, jejichž vlastníkem je v současné době paní Světluška 
Aspelmayerová, Divoká 225/15, Liberec 14 a kteréhokoliv dalšího vlastníka 
za celkovou cenu věcného břemene 2.864,- Kč. 

2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění 
uložení telekomunikačního kabelu a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu 
na části p. p. č. 690/3, ost. plocha a části p. p. č. 690/31, ost. plocha v k. ú. 
Horní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro 
ČESKÝ TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 
36,- Kč/m2. 

V.     Změna usnesení, změna nájemce 
1. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem 

Liberec a Centrem léčebné rehabilitace Liberec s. r. o. dohodou, 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. 

VI.      Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 205/1 zahrada v k. ú. Liberec 

pro pana Jaroslava Fryče, Moskevská 13, Liberec 15 formou smlouvy o 
nájmu a koupi najaté věci. 

2. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 212/12, louka, části p. p. č. 
212/8, louka, v k. ú. Radčice u Krásné Studánky pro manžele Ing. Jaroslava 
a Miroslavu Sedlaříkovy, Sosnová 477, Liberec se zachováním proluky 
v šíři 2 m. 
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3. Rada města souhlasí s prodejem p. p. č. 3692, zast. plocha, v k. ú. Liberec 
pro SAUL s. r. o., U Domoviny 491/1, Liberec 4, za cenu 960,- Kč/m2  a 
náklady s prodejem spojené.  

USNESENÍ Č. 357/03 

Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor: 
1. Barvířská 33, Liberec 3, paní Renatě Počinkové za účelem zřízení kosmetického salonu, 

IČO 68293224, nájemné 2.500,- Kč/m2/rok, 
2. Jungmannova 319, Liberec 3, panu Jiřímu Hromadovi, rok narození 1958,  za účelem 

garáže, nájemné 500,- Kč/m2/rok, 
3. Českolipská 16, Liberec 35, panu Jiřímu Šebkovi, za účelem zřízení sídla firmy, IČO 

67254861, nájemné 800,- Kč/m2/rok 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vydat pokyn správci. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 358/03 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od 
podpisu smlouvy s těmito občany: 
jméno uživatele  adresa     hrobové místo 
5/2003 
Doležalová Věra  Ještědská 11, Liberec 7   Z1-26 
Patočka Jan   Vlnařská 835, Liberec 6  XVIII-246 
Mikeš Ivan   Lochotínská 562, Praha 10  Z1-62 
Mikeš Ivan   Lochotínská 562, Praha 10  Z16-3 
Nováková Eva  Bezručova 1145, Frýdlant v Č.  S-26 
Brodský Jiří  17. listopadu 590, Liberec 15  III-180 
Schleisingerová Milena Hvězdná 484/7, Liberec 5  XIV-30 
Kinová Viluška, Ing. Žitná 661, Liberec 6   Z6-45 
Holina Karel  Rampasova 44, Liberec 24  Z8-3 
Andrejkulič Jan  Gagarinova 771, Liberec 6  KZ-VI-29 
Novotná Vladimíra  tř. Svobody 273, Liberec 15  XXII-89 
Jágrová Jaroslava  Ruprechtická 827, Liberec 1  ST 
Gottwaldová Věra  Bajkalská 12, Liberec 8   XXII-68 
Schleissová Judita  Příční 371/50, Liberec 7  STA 
Říhová Věra  Frimlova 330/13, Liberce 5  STK-17 
Gunkelová Jitka  Šimonovice 74, Liberec 25  XVII-37 
Brázda Jaroslav  Kryštofova 1250, Liberec 1  B-31a 
Moravcová Marie  Kollárova 166, Liberec 7  XXII-12 
Amchová Ludmila  Na Jezírku 622, Liberec 6  XIV-45 
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Moravec Zdeněk  Metelkova 474, Liberec 2  STL 
Kareisová Eva  U Potůčku 621, Liberec 4  XXII-74 
Vlčková Hana  Mánesova 197/6, Liberec 10  STE 
Smitka Jiří   Vizovická 318, Liberec 19  F-29 
Manych Josef  Aloisina výšina 557, Liberec 5  G-29a 
Šírová Jaroslava  Sosnová 496, Liberec 1   ST 
Turek Břetislav  Klicperova 496, Liberec 1  STG-37 
Němcová Zdeňka  Chotyně 138    L-260 
Hrdinová Zdeňka  Pazderkova 869, Liberec 6  STL 
Kottnauer Antonín, Ing. Alšova 750, Liberec 1   F-25 
Komorousová Eliška Halasova 898, Liberec 6  IX-12 
Juklová Hana  Slovenská 15, Liberec 3  NO-12 
Kračmarová Hana  Čížkova 4, Liberec 1   Z11-16 
Mašínová Zdeňka  Velké Hamry 608   NO-10 
Všetečková Eva  Husova 62, Liberec 5   XVIII-192 
Marková Marcela  Matoušova 56, Liberec 3  XVIIIS-10 
Matušková Vlasta  Husitská 584, Liberec 3   XVII-8 
 
6/2003 
Cicejová Zdeňka  Tržní nám. 156/6, Liberec 1  HK-70 
Mayerová Danuše  Ještědská 480/9, Liberec 7  L-34 
Kuříková Alena  Na Nivách 228, Liberec 15  X-3 
Smrkovská Ivana  Pazderkova 867, Liberec 6  DK-13 
Jakoubek Tomáš  Revoluční 123/17, Liberec 4  L-22 
Šollar Ivo   Příční 464/16, Liberec 7  J-30 
Gireth Alfred  Bezručova 229, Liberec 8  VIII-27 
Honzejková Dagmar Energetiků 487/11, Liberec 4  Z4-21 
Hybner Vladimír  Lounská 514/21, Liberec 7  L-28 
Žaloudková Anna  Pastelová 1081, Liberec 6  Z16-2 
Švihla Jaroslav  Svahová 212/4, Liberec 7  A-14 
Málek Jiří   Burianova 914, Liberec 3  ST-71 
Sluková Věra  Vojanova 16, Liberec 10  Z15-2 
Klupka Vladimír  Březová alej 1305, Liberec 1  VI-81 
Pavlík Oldřich  Březová alej 18, Liberec 1  STE-65 
Holoubková Yvetta  Na Bojišti 827, Liberec 3  DK-535 
Zábrahová Vlasta  Obránců míru 9, Jablonec nad Nisou XIII-20 
Raulím Vítězslav  Na Pískovně 357, Liberec 14  L-123 
Sobotka Jiří, Ing.  K Bedřichovce 28, Liberce 23  L-203 
Pavlíková Hana  Ječná 493, Liberec 5   XII-66 
Šimáková Alena  Vysoká 822, Liberec 3   XIV-148 
Lipták Stanislav  SNP 382/2, Liberec 5   XIV-149 
Lána Karel   Dobiášova 884/24, Liberec 6  HK-48 
Němcová Jiřina  Mlýnská 578/7, Liberec 4  J-89 
Plecháčová Věra  U Mlékárny 458, Liberec 11  STK-22 
Mucha Antonín, Ing. Nedbalova 502, Liberec 25  M-38 
Bacovská Halina  Aloisina výšina 625, Liberec 15  VI-33 
Blažková Věra  Jáchymovská 263, Liberec 10  B-35 
Haklová Jaroslava  Stavbařů 374, Liberec 5   Z10-11 
Pekař Vladimír  Kaplického 369, Liberec 23  STH-50 
Havelka Vladimír  Putimská 327, Liberec 8  STD-51 
Nekovářová Hana  Na Perštýně 528/7, Liberec 4  L-162 
Rajsigl Zdeněk  Gagarinova 786, Liberec 6  XVIII-308 
Aulichová Libuše  Malátova 429, Liberec 12  L-30 
Hladíková Jaroslava Americká 631/42, Liberec 3  STK-21 
Bártová Jaroslava  Zhořelecká 25, Liberec 1  L-250 
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Mikešová Ljuba  Vodňanská 602, Liberec 14  XI-37 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o., k uzavření schválených nájemních smluv 
na hrobová místa. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 359/03 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí s Euroregionálním gymnáziem, 
spol. s r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2501/98/0362 s Euroregionálním 
gymnáziem, spol. s r. o., tj. rozšíření předmětu nájmu o budovu ve Výletní ul. č. p. 198, 
v Liberci XXXII, a o pozemkové parcely č. 66, 197/11, 307/2, 305/2, 305/2 a 305/4 v k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky 

2. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 3500/98/07 dohodou smluvních stran 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 2501/98/0362. 

T: 5. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 360/03 

Snížení nájemného za užívání nebytových prostor – Sokolská 518 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

panu Pavlů, nájemci nebytového prostoru v Sokolské ul. 518, Liberec 11, slevu na nájemném ve 
výši 10 % z měsíčního nájemného, a to za období říjen 2002 až srpen 2003 v celkové výši 909,50,- 
Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
odpovědět žadateli a vydat pokyn správci. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 361/03 

Záměr výkupů pozemků dotčených stavbou „Rekonstrukce tramvajové trati 
v úseku Viadukt – Vápenka – Kubelíkova“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr výkupů pozemků dotčených stavbou „Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Viadukt – 
Vápenka – Kubelíkova“ 
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a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
1. zahájit jednání o výkupech s vlastníky pozemků 

T: ihned 
2. zařadit částku na výkupy pozemků do rozpočtu na rok 2004. 

T: 12/03 

USNESENÍ Č. 362/03 

Odvolání paní Viery Stojkové, bytem Borový vrch 792/48, Liberec XIV proti 
rozhodnutí Rady města Liberec, konané dne 17. 6. 2003, o výkonu soudního 
rozhodnutí vyklizení bytové jednotky 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

odvolání paní Viery Stojkové, bytem Borový vrch 792/48, Liberec XIV proti rozhodnutí Rady 
města Liberec, konané dne 17. 6. 2003, ve věci upuštění od výkonu soudního rozhodnutí vyklizení 
bytové jednotky 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
písemně informovat žadatelku. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 363/03 

Zrušení výběrového řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení výběrového řízení na prodej spoluvlastnického podílu 47209/5000 budovy č. p. 546, ul. U 
Náspu, Liberec 1, včetně pozemku p. č. 625, k. ú. Liberec. 

USNESENÍ Č. 364/03 

Vyjmutí budov ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyjmutím budov ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu: 
1. Bernardova 46, Liberec 1, 
2. Barvířská 128, Liberec 2, 
3. Široká 279, Liberec 3, 
4. Jungmannova 322, Liberec 3, 
5. Jungmannova 324, Liberec 3, 
6. Sadová 62, Liberec 5, 
7. Ostašovská 56, Liberec 22, 
8. Výletní 152, Liberec 32, 
9. Výletní 198, Liberec 32, 
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a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrhy na vyjmutí nemovitostí ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 365/03 

Ukončení privatizačního procesu – návrh postupu při dokončení privatizace 
budov, bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh postupu při dokončení privatizace budov, bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
1. předložit návrh ba doplnění nemovitostí do souboru „Blokové privatizace“ ke schválení 

radě města, 

T: 9. 9. 2003 
2. předložit konkretizaci nemovitostí zařazených do „Blokové privatizace“ a podmínek 

prodeje ke schválení radě města. 

T: 21. 10. 2003 

USNESENÍ Č. 366/03 

Návrh na využití nemovitosti č. p. 7, ul. Jablonecká, Liberec 5 a nemovitostí 
souvisejících 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zrušení výběrového řízení s termínem uzávěrky příjmu přihlášek dne 29. 8. 2003 na prodej 
nemovitosti č. p. 7, ul. Jablonecká, Liberec 5, včetně prodeje stavebního pozemku č. 951/1 
a souvisejícího pozemku č. 950/1, vše v k. ú. Liberec oddělených na základě geom. plánu 
č. 3145-14/2001, zpracovaného Ing. Vladimírem Homolkou v roce 2001, 

2. účel využití nemovitosti č. p. 7, ul. Jablonecká, Liberec 5 a nemovitostí souvisejících pro 
potřeby akciových společností zřízených Statutárním městem Liberec, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

potřebu provedení nezbytně nutných oprav a úprav předmětných nemovitostí tak, aby je bylo 
možné využít ke schválenému účelu 

a  u k l á d á  

Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit radě města ke schválení návrh dalšího postupu města při realizaci oprav a úprav 
nemovitosti č. p. 7, ul. Jablonecká, Liberec 5, včetně finančního rozpočtu a časového 
harmonogramu tak, aby realizace schváleného záměru byla skončena nejpozději k datu 31. 3. 2004 
a zařadit tuto akci do plánu akcí technického odboru v roce 2003. 

T: 10/03 
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USNESENÍ Č. 367/03 

Předkupní právo – podíl na nemovitostech: budova č. p. 103, ul. U Náspu, 
Liberec 1, pozemek p. č. 656, k. ú Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k podílu 2802/10000 na nemovitostech: 
budova č. p. 103, ul. U Náspu, Liberec 1, pozemek p. č. 656, k. ú. Liberec za cenu 700.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 368/03 

Předkupní právo – bytová jednotka č. 562/029 v budově č. p. 562, ul. Letná, 
Liberec 12 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 562/029 v budově č. 
p. 562, ul. Letná, Liberec 12 za cenu 565.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 369/03 

Záměr prodeje skladové haly včetně příslušných pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje skladové haly na pozemku p. č. 326/2 a pozemků p. č. 326/2, 326/1 – část, vše v    
k. ú. Vesec u Liberce. 

USNESENÍ Č. 370/03 

Veřejné WC na Soukenném náměstí a pozemek pod stavbou kruhového stánku 
na p. p. č. 5821/4 v k. ú. Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. uzavření podzemních veřejných WC na Soukenném náměstí k 31. 8. 2003,  
2. pověření TSML a. s., Erbenova 376/2, Liberec 8, IČO 25007017 technickým zajištěním 

objektu podzemních veřejných WC na Soukenném náměstí od 1. 9. 2003, 
3. přípravu majetkoprávní operace – nájem pozemku p. p. č. 5821/4 v k. ú. Liberec pro 

vlastníka stavby kruhového stánku. 

USNESENÍ Č. 371/03 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za 1. pololetí 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 
2003 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 372/03 

Usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním městem Liberec limit mzdových nákladů na rok 
2003 a objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2003 dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 373/03 

Odpisové plány školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec na rok 2003 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpisové plány školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec na rok 
2003 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
zařadit do návrhu třetího rozpočtového opatření na rok 2003: 

1. navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím dle požadavků, 
2. odvod odpisů z nemovitého majetku zřizovateli. 

T: 09/2003 

USNESENÍ Č. 374/03 

1. Majetkoprávní operace – Směna pozemků pro zajištění přístupové cesty 
k vojenskému hřbitovu Ostašov 

2. Prominutí pohledávky 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s předloženým návrhem majetkoprávní operace 
směnou pozemku p. p. č. 245, zastavěné plochy a nádvoří o výměře 279 m2 k k. ú. Liberec 
oceněné 446.122,- Kč z majetku Statutárního města Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 
IČO 00262978  
za 
pozemky p. p. č. 95/3 o výměře 348 m2, p. p. č. 96/3 o výměře 102 m2 a p. p. č. 170/28 o výměře 
2014 m2, vše k. ú. Horní Suchá u Liberce o celkové výměře 2464 m2, oceněné na 1,182.720,- Kč, 
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z majetku spolumajitelů Petra Formana, bytem Jindřichovice pod Smrkem 384, a Miroslava 
Čejchana, bytem Prokopa Holého 939/10, Liberec 1, r. č. 650102/1571 a to formou směnné 
smlouvy bez finančního dorovnání, 

2. s prominutím pohledávky dle rozsudku Okresního soudu v Liberci č. j. 12C 316/01-39 z  
1. 11. 2001 a písemného uznání závazku dlužníků Petra Formana a Miroslava Čejchana 
v úhrnné výši 660.899,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace a prominutí pohledávky zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 375/03 

Návrh majetkoprávní operace – výkup pozemků p. p. č. 24 a 25 v k. ú. Vesec u 
Liberce, včetně domu č. p. 77 a ostatních objektů od pana Miloslava Kotka 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem majetkoprávní operace – výkupem pozemků p. p. č. 24 a p. p. č. 25 v k. ú. Vesec u 
Liberce, včetně domu č. p. 77 a souvisejících staveb od vlastníka nemovitostí pana Miloslava 
Kotka, bytem Bendlova 11, Liberec 1 za cenu 3,000.000,- Kč splatnou dle platebního kalendáře ve 
třech ročních splátkách, počínaje rokem 2003 

a  u k l á d á  

1. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
      zařadit do třetího rozpočtového opatření částku 1,000.000,- Kč na první splátku v letošním 

roce. 

T. 2. 9. 2003 
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
      předložit návrh majetkoprávní operace k projednání v zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 376/03 

1. Zrušení usnesení rady města č. 415/2002 

2. Návrh majetkoprávní operace –směna pozemků s SVS a. s. a zřízení 
věcného břemene práva přístupu k výústním objektům ČOV na pozemcích 
SML 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 415/2002 ve znění: 
„Rada města po projednání 
souhlasí 
s předloženým návrhem na sebe navazujících majetkoprávních operací: 
1. směnou 
p. p. č. 1399/4, ost. pl., o výměře 324 m2, p. p. č. 1399/5, zast. pl., o výměře 242 m2 , p. p. č. 1399/6, ost. pl., 
o výměře 289 m2, p. p. č. 1399/7, ost. pl., o výměře 127 m2, p. p. č. 1399/9, zast. pl., o výměře 1138 m2, p. p. 
č. 66/3, ost. pl., o výměře 61 m2, vše k. ú. růžodol I a dále p. p. č. 925/11, ost. pl., o výměře 509 m2 a p. p. č. 
925/12, zast. pl., o výměře 31 m2, obě parcely v k. ú. Staré Pavlovice, v úhrnné výměře 2721 m2 a ceně 
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776.990,- Kč z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, IČO 262978 
za 
p. p. č. 54/1, ost. pl., o výměře 2978 m2, k. ú. Růžodol I a p. p. č. 627/4, ost. pl., o výměře 4776 m2, k.m ú. 
Staré Pavlovice, v úhrnné výměře 7754 m2 a ceně 54.278,- Kč z majetku Severočeské vodárenské 
společnosti, a. s. Teplice, IČO 49099469 
bez finančního dorovnání 
2. se zřízením bezúplatného věcného břemene práva přístupu pro údržbu a opravu výústních objektů a 
potrubí pro oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a. s. Teplice a povinného na p. p. č. 
1399/1, p. p. č. 627/4 a p. p. č. 674/2“, 

s o u h l a s í  

s předloženými návrhy na sebe navazujících majetkoprávních operací: 
1. směnou 
p. p. č. 1399/10, vodní pl., o výměře 2120 m2, p. p. č. 66/4, ost. pl., o výměře 61 m2, vše k ú. 
Růžodol I a dále p. p. č. 925/18, ost. pl., o výměře 586 m2, k. ú. Staré Pavlovice, v úhrnné výměře 
2767 m2 a ceně 858.560,- Kč z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E Beneše 1, IČO 
00262978 
za 
p. p. č. 54/7, ost. pl., o výměře 2978 m2, k. ú. Růžodol I a p. p. č. 627/4, ost. pl., o výměře 4787 
m2, k. ú. Staré Pavlovice, v úhrnné výměře 7765 m2 a ceně 6.710,- Kč z majetku Severočeské 
vodárenské společnosti, a. s. Teplice, IČO 49099469 
bez finančního vyrovnání 
2. se zřízením úplatného věcného břemene práva přístupu pro údržbu a opravu výústních objektů 

a potrubí pro oprávněného Severočeskou vodárenskou společnost, a. s. Teplice a povinného na 
p. p. č. 1399/1, p. p. č. 627/10 a p. p. č. 674/2, za částku 500,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 377/03 

Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu 
z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem pozemků – p. p. č. 144, 145, 191/6 a 266/2 v k. ú. Pilínkov a p. p. č. 
1350/1 v k. ú. Vesec u Liberce, doporučené k žádosti města o bezúplatný převod pozemků ve 
smyslu zák. č. 95/1999 Sb. v platném znění a to z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární 
město Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 378/03 

Majetkoprávní operace – nájemní smlouvy s LESY ČR, s. p.: 1. Nájemní smlouva 
– pozemky sjezdových tratí Ještěd, 2. Nájemní smlouva – pozemky pro výstavbu 
retenční nádrže Bucharka 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření nájemní smlouvy č. 7003/03/0007 s LESY ČR, s. p. na pozemky na Ještědu, 
které jsou určené pro sjezdové lyžování, 

2. uzavření nájemní smlouvy č. 7003/03/0009 s LESY ČR, s. p. na pozemek 111/1 v k. ú. 
Horní Hanychov pro výstavbu retenční nádrže Bucharka 

a  u k l á d á  

3. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
projednat s Lesy ČR s. p. přesnou specifikaci předmětu nájmu dle požadavku SAJ 
a tuto dopsat do nájemní smlouvy. 

T: 09/03  
4. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

                          uzavřít odsouhlasenou nájemní smlouvu. 

T: ihned 
5. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 

v rámci třetího rozpočtového opatření navýšit paragraf 3419 položku 5164 
rozpočtu ORP ze 400.000,- Kč na 1,000.000,- Kč. 

T: 09/2003 

USNESENÍ Č. 379/03 

Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Starý Harcov 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávní operace – směnou p. p. č. 1003/2, zast. pl. – zbořeniště, o 
výměře 450 m2 a p. p. č. 1004, zahrada, o výměře 865 m2 v k. ú. Starý Harcov, znaleckým 
posudkem oceněné na 1,067.556,- Kč, z majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 
1, IČO 00262978 
za 
p. p. č. 465, zast. pl., o výměře 357 m2 a p. p. č. 466, zahrada o výměře 422 m2 v k. ú. Starý 
Harcov, znaleckým posudkem oceněné na 767.410,- Kč z majetku paní Marie Peškové, bytem 
Svobody 93/83, Liberec 15 formou směnné smlouvy bez finančního dorovnání 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 380/03 

Rekonstrukce a dostavba Městského stadionu v Liberci – úprava usnesení RM č. 
256/03 ze dne 20. 5. 2003 a návrh na 100 % účast Statutárního města Liberec ve 
společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s úpravou usnesení rady města č. 256/03 týkající se změny způsobu financování 
rekonstrukce a dostavby Městského stadionu v Liberci a posunutí termínu zahájení 
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2. se 100 % účastí Statutárního města Liberec v již založené společnosti Sportovní areál 
Liberec, s. r. o., IČO 27075397 se sídlem v Liberci VII, ul. Jeronýmova 570/22 včetně 
převodu obchodního podílu ve výši 200.000,- Kč na Statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit způsob financování rekonstrukce a dostavby areálu Městského stadionu 
v Liberci a souhlas se zahájením výstavby spolu s návrhem na 100 % účast 
Statutárního města Liberec ve společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. včetně 
odkupu obchodního podílu této společnosti ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 
2. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 

zařadit do 3. rozpočtového opatření částku 200.000,- Kč určenou pro převod obchodního podílu 
společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. na Statutární město Liberec. 

T: 30. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 381/03 

Účast libereckých kulturních souborů na oslavách Keistadfeesten 2003 
v Amersfoortu ve dnech 11. – 13. 9. 2003 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navržený seznam vystupujících dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 382/03 

Překlenovací období po dobu vyřízení podané námitky na výsledek výběru 
zhotovitele veřejné zakázky „Opravy a údržba komunikací včetně chodníků a 
schodišť v letech 2003 – 2006“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

řešení překlenovacího období po dobu vyřízení podané námitky na výsledek výběru zhotovitele 
veřejné zakázky „Opravy a údržba komunikací včetně chodníků a schodišť v letech 2003 – 2006“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
zajistit opravy komunikací, jejich součástí a příslušenství, včetně chodníků a 
schodišť dle předloženého řešení překlenovacího období,  

T: ihned  
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zajistit přesun finančních prostředků ve 3. rozpočtovém opatření.  

T: 09/03 

USNESENÍ Č. 383/03 
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Návrh na rekonstrukci MŠ Dělnická 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh technického odboru na rekonstrukci MŠ Dělnická 

a  u k l á d á  

Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
zadat v roce 2003 zpracování projektové dokumentace a na rok 2004 nárokovat do rozpočtu 
finanční prostředky na realizaci stavby. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 384/03 

Realizace sanačních a zabezpečovacích prací dle zadávací dokumentace na 
skalním masivu na pozemku č. 953/1 v k. ú. Rochlice u Liberce, tř. Dr. M. 
Horákové, u č. p. 146 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s realizací sanačních a zabezpečovacích prací dle zadávací dokumentace na skalním masivu na 
pozemku č. 953/1 v k. ú. Rochlice u Liberce, tř. Dr. M. Horákové, u č. p. 146 

a  u k l á d á  

1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
a) vypsat výběrové řízení na zhotovitele sanačních a zabezpečovacích prací dle    

zadávací dokumentace. 

T: ihned 
b) zajistit realizaci sanačních a zabezpečovacích prací dle zadávací dokumentace. 

T: 09 – 10/2003 
1. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit do 3. změny rozpočtu finanční částku na realizaci sanačních a 
zabezpečovacích prací dle zadávací dokumentace, včetně rozpočtové rezervy ve 
výši 749.565,- Kč.  

T: 09/03 

USNESENÍ Č. 385/03 

Rekonstrukce MŠ Pramínek – Březinova, Králův háj – 3. etapa 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s realizací akce „Rekonstrukce MŠ Pramínek – Březinova, Králův háj – 3. etapa“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
                        vypsat soutěž na zhotovitele 3. etapy prací formou zjednodušeného zadání a 

realizovat akci „Rekonstrukce MŠ Pramínek – Březinova, Králův háj – 3. etapa“. 

T: ihned 
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit navýšení finančních prostředků na realizaci díla ve výši 4 mil. Kč do 3. 
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rozpočtového opatření. 

T: 09/2003 

USNESENÍ Č. 386/03 

Havárie ulice U Lomu, Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s realizací akce „Havárie ulice U Lomu, Liberec“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
realizovat akci „Havárie ulice U Lomu, Liberec. 

T: ihned 
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 

                          zařadit navýšení finančních prostředků na realizaci díla ve výši 3,53 mil. Kč do   
3. rozpočtového opatření. 

T: 09/2003 

USNESENÍ Č. 387/03 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Kaplického 384, 
Liberec 23 za období leden – březen roku 2003 v souvislosti se zavedením nové 
právní formy subjektu, kontrola dodržování zřizovací listiny 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Kaplického 384, Liberec 
23 za období leden – březen roku 2003 v souvislosti se zavedením nové právní formy subjektu, 
kontrola dodržování zřizovací listiny. 

USNESENÍ Č. 388/03 

Výjimka z nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2003 o stavební uzávěře 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2003 o stavební uzávěře na pozemku  
p. č. 2589 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
zajistit oznámení rozhodnutí rady města o udělení výjimky ze stavební uzávěry žadateli. 

T: 26. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 389/03 
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Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní dopravní napojení 
průmyslové zóny Růžodol I. – Sever 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým materiálem Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní dopravní 
napojení průmyslové zóny Růžodol I. – Sever 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní dopravní napojení 
průmyslové zóny Růžodol I. – Sever k projednání a schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 390/03 

Výjimka z nařízení města Liberec č. 5/2003 o stavební uzávěře 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z nařízení Statutárního města Liberec č. 5/2003 o stavební uzávěře na pozemku  
p. č. 940/10, v k. ú. Vesec u Liberec s podmínkou respektování územních požadavků vyvolaných 
plánovanou přeložkou Dlouhé ulice 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
zajistit oznámení rozhodnutí rady města o udělení výjimky ze stavební uzávěry žadateli. 

T: 26. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 391/03 

Návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým materiálem Návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města spojit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu 4. změny územního 
plánu, dle ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákona 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 392/03 

Revokace usnesení č. 51/03 a Podnět k 10. změně územního plánu města Liberec 
„Starý Harcov – Na Skřivanech“ 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým materiálem Revokace usnesení č. 51/03 a Podnět k 10. změně územního plánu 
města Liberec „Starý Harcov – Na Skřivanech“, 

d o p o r u č u j e  

1. zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 51/03, část uvedenou pod písmenem a) – „Podnět   
k 7. změně územního plánu města Liberec“, a to tak, že z původního výčtu podnětů ke 
schválení budou vyřazeny podněty uvedené pod č. 7.36, 7.37., 7.38. 
Výčet schválených podnětů dle původního usnesení č. 51/03: 

      7.2, 7.3a., 7.3b., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 
7.20., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30., 7.31., 7.32., 7.33., 7.34., 7.35., 7.36., 7.37., 7.38., 7.41., 7.42., 
7.43., 7.44., 7.47. 

       Výčet schválených podnětů dle revokovaného usnesení: 
       7.2., 7.3a., 7.3b., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 

7.20., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30., 7.31., 7.32., 7.33., 7.34., 7.35., 7.41., 7.42., 7.43., 7.44., 7.47., 
2. zastupitelstvu města schválení podnětu k 10. změně územního plánu města Liberec: Starý 

Harcov – Na Skřivanech, v rozsahu přílohy č. 1 (situace rozsahu území včetně původních 
podnětů č. 7.36., 7.37., 7.38., které budou součástí 10. změny územního plánu). Tato příloha je 
nedílnou součástí usnesení, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
1. předložit materiál k revokaci usnesení č. 51/03 na 7. zasedání zastupitelstva města 

ke schválení, 

T: 2. 9. 2003 
2. předložit materiál Podnět k 10. změně územního plánu města Liberec „Starý 

Harcov – Na Skřivanech“ na 7. zasedání zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 393/03 

Návrh majetkoprávních operací – směna a prodej pozemků v k. ú. Horní 
Hanychov a Růžodol I. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávních operací: 
1. směna pozemkové parcely č. 40/4, zahrada o výměře 2847 m2 v k. ú. Horní 

Hanychov, znaleckým posudkem oceněná na 1,070.580,- Kč z majetku 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše, IČO 00262978 za pozemkovou 
parcelu č. 1364/4, louka, o výměře 13436 m2 v k. ú. Růžodol I. znaleckým 
posudkem oceněná na 927.980,- Kč z majetku paní Jiřiny Jehličkové, bytem 
Kateřinská č. p. 140, Stráž nad Nisou bez finančního dorovnání, 

2. prodej pozemkové parcely č. 40/5, zahrada, o výměře 522 m2 v k. ú. Horní 
Hanychov manželům Hurych Bohuslav a Blanka, bytem V Lukách č. p. 58, 
Liberec 19, formou kupní smlouvy za kupní cenu 93.960,- Kč,  

3. prodej pozemkové parcely č. 40/6, zahrada, o výměře 70 m2 a pozemkové parcely 
č. 189/2, zahrada, o výměře 68 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov manželům Hartl 
Roman a Jana, bytem Charbinská 235, Liberec 19, formou kupní smlouvy za 
kupní cenu 24.840,- Kč, 

4. prodej pozemkové parcely č. 40/1, zahrada, o výměře 1953 m2 v k. ú. Horní 
Hanychov: 
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 ideální ˝ nemovitosti manželům Fiala Petr a Černá Dagmar, bytem Ještědská 208, 
Liberec 19, 

 ideální ˝ nemovitosti manželům Šimek Jan a Alenka, K Bucharce 177, Liberec 19 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 351.540,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 
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 USNESENÍ Č. 394/03 

Dotace – likvidace křídlatky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny na likvidaci křídlatky japonské ve výši 
150.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 395/03 

Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3800/02/0002 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a STADIONEM spol. s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3800/02/0002 uzavřené dne 1. 2. 2002 mezi Statutárním 
městem Liberec a STADIONEM spol. s. r. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3800/02/0002. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 396/03 

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec – navýšení hodnoty svěřeného majetku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec  

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh dodatku zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 397/03 

Přidělení obecních bytů na základě pořadníku  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení bytů na základě pořadníku: 
1. Vladimír a Dana Polákovi – byt č. 5 o vel. 2+1 II. kat. v Liberci 12, Hrdinů 34/30 
2. Marian Kováč – byt č. 4 o vel. 2+1 III. kat. v Liberci 3, Orlí 139/5 
3. Mgr. Oleg Patlatyi a Mgr. Elena Patlatija – byt č. 518 o vel. 4+1 I. kat. v Liberci 3, 
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4. Fiklová Ivona – byt č. 3 o vel. 2+1 II. kat. v Liberci 3, Orlí 257/16 

 a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 398/03 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Růženě Loumové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 6, Burianova 1070/8b 
2. Marii Richterové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 6, Burianova 969/8 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv. 

T: 30. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 399/03 

Přednostní řešení bytové situace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přednostní řešení bytové situace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv: 

1. Anna Gáborová – souhlas se zmenšením bytu o vel. 1+2 o jednu obytnou místnost. 
2. Václav Porš – souhlas s rozšířením bytu o vel. 1+1 o jednu obytnou místnost po paní 

Gáborové. 
3. Ivana Novotná – prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, 

Kateřinská 156 o 6 měsíců. 
4. Jiří Kvíčala – prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 

156 o 6 měsíců 
a rozhodla nepřidělit byty těmto žadatelům: 

5. Jitka Křížová – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+2 I. – III. kat. 
6. Božena Růžičková – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+1 II. kat. nebo prodloužení smlouvy 

o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156 na dobu neurčitou. 
7. Libor Jůza – prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 

156 na dobu do vyřízení částečného invalidního důchodu. 

T: 30. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 400/03 

Dohody o výměně bytů 

  Stránka 21/29 



Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výměnu bytů mezi: 
Sylvou Wagnerovou, Liberec 30, U Sila 1205 
Barborou Krejčovou, Jablonec nad Nisou, Dlouhá 7/2188 

 

Martinem Pivoňkou, Liberec 14, Borový vrch 791 
Rudolfem Kopeckým, Liberec 12, Jabloňová 411 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
vydat souhlas s dohodami o výměně bytů. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 401/03 

Zřízení Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem zřízení Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
předložit návrh na složení správní rady a souvisejících dokumentů a způsob financování do rady 
města a zastupitelstva města. 

T: 10/03 

USNESENÍ Č. 402/03 

Navýšení platu ředitelky příspěvkové organizace Kojenecká ústav a dětský 
domov Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na úpravu platu ředitelky Kojeneckého ústavu a dětského domova Liberec 

a  u k l á d á   

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování dodatku ke smlouvě o odměňování MUDr. Marie Hakové, ředitelky 
Kojeneckého ústavu a dětského domova Liberec, s účinností od 1. 7. 2003. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 403/03 

Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o. za 
rok 2002 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

  Stránka 22/29 



předloženou zprávu o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o. se sídlem 
Lidové sady 425/1, 460 04 Liberec 1, IČO 25417126  

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
zařadit do 3. rozpočtové změny vratku vyúčtované dotace města ve výši 94.237,- Kč na org. 3400, 
organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o., v rámci oprávněné reklamace ročního vyúčtování 
dotace za spotřebované energie. 

T: 09/2003 

USNESENÍ Č. 404/03 

Návrh na správu víceúčelových hřišť a plaveckých bazénů v základních školách 
zřizovaných Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr zajistit provoz 
1. zrekonstruovaných víceúčelových hřišť v základních školách prostřednictvím společnosti 

Stadion, s. r. o. od 1. 1. 2004, 
2. plaveckých bazénů v základních školách prostřednictvím společnosti Ještědská sportovní, 

s. r. o. od 1. 1. 2004 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
předložit do rady města návrhy smluv, na jejichž základě bude záměr realizován. 

T: 10/03 

USNESENÍ Č. 405/03 

Zásady periodického hodnocení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení 
zřizovaných Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zásady periodického hodnocení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných 
Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zajistit realizaci periodického hodnocení ředitelů v souladu s přijatými zásadami. 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 406/03 

Zřízení osadního výboru 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

materiál postoupený klubem zastupitelů za KSČM 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit materiál „Zřízení osadního výboru“ zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 407/03 

Žádost o navýšení provozní a kapitálové dotace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro Sportovní areál Ještěd, a. s. 
1. navýšení provozní dotace pro rok 2003 ve výši 6 mil. Kč s čerpáním ve dvou 

rovnoměrných tranžích,  
2. navýšení kapitálové dotace ve výši 4 mil. Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit toto navýšení do 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec. 

T: 09/03 

USNESENÍ Č. 408/03 

Program rozvoje ZOO Liberec do roku 2005 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s programem rozvoje ZOO Liberec do roku 2005 

a  u k l á d á  

1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
zahájit přípravu k realizaci programu. 

T: ihned 
2. Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 

zaslat příslušné doklady na Fond životního prostředí ve smyslu podmínek Ministerstva 
životního prostředí pro akci „Výstavba správní budovy a střediska ekologické výchovy. 

T: 31. 8. 2003 
3. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 

a) zařadit navýšení finančních prostředků o 2 miliony Kč na projektovou 
dokumentaci a inženýrskou činnost do 3. rozpočtového opatření pro akci 
„Výstavba správní budovy a střediska ekologické výchovy“. 

T: ihned 
b) zařadit navýšení finančních prostředků o 1,9 mil. Kč na realizaci akce 

„Rekonstrukce a přestavba expozice lachtanů, včetně rekonstrukce soví stezky“ do 
3. rozpočtového opatření. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 409/03 
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Nákup a prodej akcií spol. TERMIZO a. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s odkoupením akcií společnosti Termizo, a. s. ve vlastnictví obcí (dle přílohy část a)), 
které usnesením zastupitelstva města prodej schválily, za nominální hodnotu 10 tis./ks, 

2. s prodejem odkoupených akcií společnosti ČP finanční služby a. s., IČO 26117193, se 
sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. souhlas představenstva a. s. Termizo ze dne 21. 3. 2003 s prodejem a odkupem akcií na 
jméno ve smyslu předloženého materiálu, 

2. nesouhlas obcí s odprodejem akcií, popř. odprodejem za nominální hodnotu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu města. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 410/03 

Liberecká IS, a. s. – předložení zprávy k projektu „Městský rezervační systém“ 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou důvodovou zprávu k projektu „Městský rezervační systém“. 

USNESENÍ Č. 411/03 

Rezignace člena odborné pracovní skupiny pro spolupráci mezi městy Liberec – 
Amersfoort 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci člena pracovní skupiny pro spolupráci mezi města Liberec a Amersfoort Ing. Jiřího 
Skleničky z osobních důvodů  

a  o d v o l á v á  

ho z této funkce. 

USNESENÍ Č. 412/03 

Přehled stížností, petic a podnětů podaných občany v kanceláři tajemníka 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu kanceláře tajemníka o vyřizování stížností, petic a podnětů za 1. pololetí roku 2003. 

USNESENÍ Č. 413/03 

  Stránka 25/29 



Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku státu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra České republiky o bezúplatném převodu vlastnictví 
k materiálu civilní ochrany 44 kusům vysílače Maják 160 v účetní hodnotě 132.000,- Kč a 3550 
kg chemického pohlcovače CHP – 71 v účetní hodnotě 11.360,- Kč 

a  u k l á d á  

Miroslavě Tauchmanové, vedoucí oddělení bezpečnosti a záchranných složek, 
zajistit realizaci převzetí a podmínek ve smlouvě uvedených. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 414/03 

Poskytnutí peněžitých darů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitých darů dvěma členům zastupitelstva města podle upravené důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vyplatit tyto peněžití dary v zúčtovacím období za měsíc srpen 2003. 

T: 09/03 

USNESENÍ Č. 415/03 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

s platností od 1. 9. 2003 změnu Organizačního řádu Magistrátu města Liberec ve znění přílohy č. 1  
– Organizační struktura Magistrátu města Liberec a ve znění přílohy č. 2 – Funkční náplně odborů 
Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
realizovat změny v organizační i pracovněprávní oblasti. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 416/03 

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 6. 2003 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 
června 2003 náměstka primátora. 
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USNESENÍ Č. 417/03 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a 
s vypuštěním z kontroly sledování usnesení č. 532/99 bod 5) a 294/99 bod 15). 

USNESENÍ Č. 418/03 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2003“ zastupitelstvu města 
ke schválení. 

T: 2. 9. 2003 

USNESENÍ Č. 419/03 

Organizační zajištění 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 2. 9. 2003 

Rada města po projednání       

s c h v a l u j e  

konání 7. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 2. 9. 2003 ve 14.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání  
2. Zřízení osadního výboru  (JUDr.Vondruška)  
3. Majetkoprávní operace  
4. Majetkoprávní operace – výkup pozemků p. p. č. 24 a 25 v k. ú. Vesec u Liberce vč. domu 

č. p. 77 a ostatních objektů od pana Miloslava Kotka  
5. Prezentace výsledků průzkumu veřejného mínění 
6. Rekonstrukce a dostavba Městského stadionu v Liberci 
7. Pozemky doporučené ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu 

z vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR na Statutární města Liberec  
8. Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků v katastrálním území Starý Harcov  
9. Návrh majetkoprávních operací – směna a prodej pozemků v katastrálním území Horní 

Hanychov a Růžodol I.  
10. 1. Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků pro zajištění přístupové cesty            

k vojenskému hřbitovu Ostašov   
2. Prominutí pohledávky 

11. 1. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 122/2002  
2. Majetkoprávní operace – směna pozemků s SVS a. s.  



             3. Zřízení věcného břemene práva přístupu k vyústním objektům ČOV na pozemcích 
Statutárního města Liberce    

12. Vyřazení jednotek z privatizačního procesu, vyjmutí budov ze seznamu nemovitostí 
vyřazených z privatizačního procesu     

13. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec – navýšení hodnoty svěřeného majetku  

14. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. 
pololetí 2003  

15. Nákup a prodej akcií společnosti Termizo Liberec, a. s. 
16. Návrh zadání 4. změny územního plánu města Liberec    
17. Podnět k 11. změně územního plánu města Liberec – variantní dopravní napojení 

průmyslové zóny Růžodol I. – Sever   
18. Revokace usnesení č. 51/03 a podnět k 10. změně územního plánu města Liberec „Starý 

Harcov – Na Skřivanech“  
19. Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2003  
20. Návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2003  
21. Informace, diskuse  

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

 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 

 přehled žádostí o užití loga Statutárního města Liberec za II. čtvrtletí roku 2003 – 
Mgr. Mrázková 

 žádost paní Zoji Hylákové, bytem ulice Družby, č. p. 107, Liberec 10, o pomoc při 
odstranění závad bránících užívání přidělené bytové jednotky – Ing. Fuchs 

 privatizace nebytové jednotky č. 223/018 v budově č. p. 223, ul. Mlýnská, Liberec 
4 – Ing. Fuchs 

 žádost paní Marie Pokorové, bytem Vodňanská ulice, č. p. 580, Liberec XIV o 
vysvětlení možnosti zvýšení nájemného dle vyhlášky SML č. 3/1995 – Ing. Fuchs 

 cena bytové jednotky č. 772/006 v budově č. p. 772, ul. Gorkého, Liberec 1 – Ing. 
Fuchs 

 návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2003 –     
Bc. Vereščáková 

 výše školného na ZUŠ Liberec, Frýdlantská 1359/19 pro školní rok 2003/2004 – 
Mgr. Kalous 

 zvýšení školného na ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – Mgr. Kalous 
 přidělení bytů v lokalitě Zelené údolí na základě pořadníku – Mgr. Kalous 
 odsouhlasení přesunu a použití finančních prostředků na obnovu podkladních 

vrstev komunikace v ulici Truhlářská – Ing. Šulc 
 odstranění technických problémů v libereckých parkovacích domech – Ing. Vajner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.   Jiř í   K i  t  t  n e r     v.  r .  Ing.  Eva  K o č  á  r  k o v á      v .  r .  

primátor města náměstkyně primátora 
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