USNESENÍ
ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 23. 9. 2003
USNESENÍ Č. 437/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IX. – majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou –
věcná břemena:
IX. – věcná břemena
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění
vedení kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2809/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou
ve vlastnictví pana Jiřího Rezlera pro Statutární město Liberec, IČO 262978 za cenu 15.000,Kč na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě s tím, že veškeré náklady spojené se
zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí MO a tím, mění své usnesení č.
18/03/IX/3 ze dne 21. 1. 2003.
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a
jízdy přes p. p. č. 130/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 130/3 v
k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Václava Porše a kteréhokoliv dalšího vlastníka a to za cenu
7.360,- Kč na dobu neurčitou, tím mění své usnesení č. 274/03/V ze dne 3. 6. 2003,
souhlasí
s majetkoprávními operacemi po body IV., V., VI., VII., VIII., X.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body IV., V., VI., VII., VIII., X. ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 438/03
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operaci pod bodem I.
I. Zrušení usnesení:
Rada města ruší usnesení č. 300/03/V/2 ze dne 17. 6. 2003.

USNESENÍ Č. 439/03
Udělení výjimky
Rada města po projednání
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schvaluje
udělení výjimky dle § 38 „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí“ – nesplnění podmínky 100
% zájmu oprávněných osob v budově č. p. 130 – 133, ul. Františkovská, Metelkova, Liberec 3, o
jednu bytovou jednotku.

USNESENÍ Č. 440/03
Vyrovnání finančních prostředků
Rada města po projednání
neschvaluje
vrácení ušlých úroků a proplacení faktur za provedené práce manželům Jaroslavu a Danice
Koškovým, bytem S. K. Neumanna 12, Jablonec nad Nisou.

USNESENÍ Č. 441/03
Dodatek k mandátní smlouvě se správcem městského majetku
Rada města po projednání
schvaluje
etapovitý přechod majetku, který je svěřen do správy společnosti Realbyt s. r. o., na Statutární
město Liberec takto:
a) k datu 30. 9. 2003 převod majetku, který je zařazen na platném seznamu „Nemovitostí
vyřazených z privatizačního procesu“,
b) k datu 31. 12. 2003 převod zbývajících částí majetku,
souhlasí
s uzavřením dodatku k mandátní smlouvě, která je uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a
společností Realbyt s. r. o. na správu městského majetku tak, aby byl zajištěn etapovitý převod
správy městského majetku ze společnosti Realbyt s. r. o. na Statutární město Liberec a současně
byly stanoveny další podmínky převodu správy majetku
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
připravit návrh dodatku k výše uvedené mandátní smlouvě, při respektování přijatých rozhodnutí a
doporučení a předložit jej primátorovi města k podpisu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 442/03
Botanická zahrada Liberec – odstranění světlíků vč. úprav
Rada města po projednání
schvaluje
realizaci úprav pro odstranění světlíků v chodbách Botanické zahrady Liberec
a ukládá
1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
zajistit realizaci odstranění světlíků vč. souvisejících úprav v chodbách Botanické zahrady
Liberec.
T: ihned
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2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zahrnout částku 1.500.000,- Kč do 3. rozpočtového opatření roku 2003.
T: ihned

USNESENÍ Č. 443/03
Záměr výstavby výdejny ZŠ Ostašov a kuchyně MŠ Klášterní
Rada města po projednání
bere na vědomí
záměr výstavby výdejny ZŠ Ostašov a kuchyně MŠ Klášterní
a ukládá
Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit finanční prostředky na realizaci akce v rámci 3. rozpočtového opatření ve výši MŠ
Klášterní + 1,662.000,- Kč a ZŠ Ostašov + 1,400.000,- Kč.
T: ihned

USNESENÍ Č. 444/03
Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobiášova 1. etapa – úpravy 4 NP k užívání – 4
třídy
Rada města po projednání
bere na vědomí
záměr úprav 4 NP k užívání – 4 třídy.

USNESENÍ Č. 445/03
Schválení kupní smlouvy – K/03/RaŘD
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženou kupní smlouvou – K/03/RaŘD uzavřenou na základě smlouvy o podmínkách
uzavření budoucí smlouvy
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit kupní smlouvu zastupitelstvu města ke schválení.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 446/03
Věcný záměr umístění Magistrátu města Liberce a rekonstrukce budov č. p.
183, 184 a 468 Frýdlantská ul. a nám. Dr. E. Beneše pro potřeby MML
Rada města po projednání
schvaluje
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věcný záměr umístění Magistrátu města Liberce a postup rekonstrukce budov č. p. 183, 184 a 468
Frýdlantská ul. a nám. Dr. E. Beneše pro potřeby Magistrátu města Liberec
a ukládá
1. Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zahájit první etapu rekonstrukce.
T: ihned
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit do 3. rozpočtového opatření částku ve výši 2,000.000,- Kč na zajištění 1. etapy
rekonstrukce.
T: ihned

USNESENÍ Č. 447/03
Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberce na rok 2003 dle důvodové
zprávy
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberce na rok 2003 zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 448/03
Předložení konečné zprávy – K 137/95
Rada města po projednání
schvaluje
konečnou zprávu – K 137/95 – úpadce MODIMEX s. r. o., Ruprechtická 732/8, Liberec 1, IČO
14865475
a ukládá
Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
seznámit se stanoviskem rady města správce konkursní podstaty JUDr. Josefa Svobodu.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 449/03
Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za období 1. pololetí 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Liberec za období prvního pololetí roku 2003
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
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předložit zprávu zastupitelstvu města ke schválení.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 450/03
Zpráva o činnosti komise občanských záležitostí za I. pololetí roku 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti komise občanských záležitostí za 1. pololetí roku 2003
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
předložit radě města vždy nejpozději do 30. 9. běžného roku zprávu o činnosti komise občanských
záležitostí za 1. pololetí příslušného roku.
T: průběžně

USNESENÍ Č. 451/03
Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze
Sportovního fondu Statutárního města Liberec – 5. kolo
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem správní rady sportovního fondu a sportovní komise na přidělení dotací ze Sportovního
fondu Statutárního města Liberec pro 5. kolo 2003 v částce 515.800,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh 5. kola na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve
výši 521.800,- Kč zastupitelstvu města ke schválení.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 452/03
Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec – 3. kolo 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytovaných ve 3. kole roku 2003
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 234.600,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec ve
výši 234.600,- Kč zastupitelstvu města ke schválení.
T: 30. 9. 2003
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USNESENÍ Č. 453/03
Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu v roce 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyúčtování dotací z kulturního fondu v roce 2002
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 454/03
Statut a jednací řád výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem statutu a jednacího řádu výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh statutu a jednacího řádu ke schválení zastupitelstvu města.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 455/03
Stanovení kapacity školní družiny při Základní škole Liberec, Česká 354
Rada města po projednání
schvaluje
stanovení kapacity školní družiny při Základní škole Liberec, Česká 354 na 150 dětí
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
uplatnit žádost o provedení změny v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení.
T: ihned

USNESENÍ Č. 456/03
Stanovení kapacity odloučeného pracoviště Základní školy Liberec, Křížanská 80
– Mateřská škola Liberec, Ostašovská 80
Rada města po projednání
schvaluje
stanovení kapacity odloučeného pracoviště Základní školy Liberec, Křížanská 80 – Mateřské školy
Liberec, Ostašovská 80 na 45 dětí
a ukládá
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
uplatnit žádost o provedení změny v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení.
T: ihned

USNESENÍ Č. 457/03
Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Mateřské školy Liberce, Žitná
832/19
Rada města po projednání
souhlasí
1. se záměrem vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Liberec, Žitná
832/19,
2. se složením konkurzní komise
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Liberec, Žitná
832/19 dle vyhlášky MŠMT č. 72/2003 Sb.
T: ihned

USNESENÍ Č. 458/03
Odvolání ředitelů základních škol z funkce
Rada města po projednání
schvaluje
odvolání z funkce ředitele:
1. Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44, Mgr. Hany Chlumské,
2. Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, Mgr. Jiřího Vencla,
3. Základní školy Liberec, Na Výběžku 118, Mgr. Renaty Rychecké
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas s odvoláním
příslušných ředitelů základních škol (§ 14 odst. 13 zák. č. 564/1990 Sb.),
2. zajistit výše uvedeným ředitelům příslušných základních škol předání odvolacího dekretu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 459/03
Jmenování ředitele Základní školy Liberec, Na Výběžku 118
Rada města po projednání
rozhodla o jmenování
Mgr. Miluše Menšíkové do funkce ředitele Základní školy Liberec, Na Výběžku 118
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:
1. požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas se jmenováním
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ředitele Základní školy Liberec, Na Výběžku 118 (§14 odst. 13 zák. č. 564/1990Sb.),
T: neprodleně
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Základní školy Liberec, Na Výběžku
118.
T: 7. 10. 2003

USNESENÍ Č. 460/03
Změna způsobu zajištění stravování žáků Základní školy Liberec, Křížanská 80
Rada města po projednání
schvaluje
přestavbu kuchyně na výdejnu jídel při ZŠ Křížanská
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
uplatnit prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje žádost o změnu v síti škol a školských
zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 461/03
Stanovení odvodu školským příspěvkovým organizacím do rozpočtu zřizovatele
Rada města po projednání
stanoví
školským příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním městem Liberec odvod do svého
rozpočtu z důvodu vyšších investičních zdrojů příspěvkových organizací, než je jejich potřeba
užití
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit rozpočtovanou položku do nejbližšího rozpočtového opatření odboru školství, kultury a
sportu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 462/03
Navrhované změny příplatků za vedení
Rada města po projednání
schvaluje
návrh na úpravu příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení od 1. 9. 2003 dle
důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
informovat o rozhodnutí rady města příslušné ředitele škol a školských zařízení.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 463/03
Městský fond rozvoje bydlení
Zásady postupu při vybírání finančního příspěvku za připojení na sítě technické
infrastruktury a komunikace
Smlouva o zaplacení jednorázového příspěvku za připojení na sítě technické
infrastruktury
Rada města po projednání
souhlasí
1. se Zásadami postupu při vybírání finančního příspěvku za připojení na sítě technické
infrastruktury a komunikace,
2. se smlouvou o zaplacení jednorázového příspěvku za připojení na sítě technické infrastruktury
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB,
předložit zastupitelstvu města ke schválení:
1. Zásady postupu při vybírání finančního příspěvku za připojení na sítě technické infrastruktury a
komunikace,
2. smlouvu o zaplacení jednorázového příspěvku za připojení na sítě technické infrastruktury.
T: 09/2003

USNESENÍ Č. 464/03
Schválení Smlouvy č. 05830127 o podpoře ze SFŽP ČR na akci „Výstavba
měnírny 2 – Dolní Hanychov Liberec, okres Liberec“
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženou Smlouvou č. 05830127 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, na akci „Výstavba měnírny 2 – Dolní Hanychov Liberec, okres Liberec“ ve výši 5,828.000,Kč
a ukládá
1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
potvrdit Smlouvu č. 05830127 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
na akci „Výstavba měnírny 2 – Dolní Hanychov, Liberec, okres Liberec“ ve výši 5,828.000,Kč
T: 09/2003
2. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
potvrzenou dotaci ve výši 3,160.000,- Kč zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření a to do
příjmové i výdajové části rozpočtu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 465/03
Výstavba nájemních bytů
Smlouva o sdružení investorů a Mandátní smlouva o vykonávání správy domu,
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zajišťování provozu domů a pozemků
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o sdružení investorů a návrhem Mandátní smlouvy o zajištění
správy domu, zajišťování provozu domů a pozemků
a ukládá
1. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh Smlouvy o sdružení investorů a návrh Mandátní smlouvy o vykonávání správy
domu, zajišťování provozu domů a pozemků ke schválení zastupitelstvu města. Po jejich
schválení zajistit uzavření těchto smluv mezi:
a) městem a Bytovým družstvem ZELENÉ ÚDOLÍ pro akci výstavba 270 nájemních bytů –
lokalita Zelené údolí
b) městem a Stavebním bytovým družstvem A+G Stadion pro akce výstavba 63 a 70 nájemních
bytů Stadion.
T: 10/2003
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu ekonomického odboru,
a Ing. Jaroslavu Suchému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru rozvojových
projektů a odboru strategie a územní koncepce,
zajistit provedení vzájemných zápočtů mezi:
a) městem a Bytovým družstvem ZELENÉ ÚDOLÍ pro akci výstavba 270 nájemních bytů –
lokalita Zelené údolí
b) městem a Stavebním bytovým družstvem A+G Stadion pro akce výstavba 63 a 70 nájemních
bytů Stadion.
T: 11/2003

USNESENÍ Č. 466/03
Městský fond rozvoje bydlení – rozdělení finančních prostředků
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem na rozdělení zbývajících finančních prostředků z MFRB pro rok 2003:
1. 1,5 mil. Kč Novému bydlení Pavlovice, družstvo, Švermova ul. 41/12, Liberec 10, IČ
25448617, na lokalitu Staré Pavlovice (vodovod a kanalizace)
2. 0,725 mil. Kč stavebníkům rozestavěných domů v ul. Holubova ve Vesci (vodovod, kanalizace,
komunikace) manželům Suchým, Špikovým, Hozákovým
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB,
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozdělení zbývajících finančních prostředků
z MFRB pro rok 2003:
1. 1,5 mil. Kč Novému bydlení Pavlovice, družstvo, Švermova ul. 41/12, Liberec 10, IČ
25448617, na lokalitu Staré Pavlovice (vodovod a kanalizace)
2. 0,725 mil. Kč stavebníkům rozestavěných domů v ul. Holubova ve Vesci (vodovod, kanalizace,
komunikace) manželům Suchým, Špikovým, Hozákovým.
T: 09/2003

USNESENÍ Č. 467/03
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Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – „221 b. j. v Liberci – Vlnařská“
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek veřejné obchodní soutěže na akci „221 bytových jednotek v Liberci – Vlnařská“
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
1. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
T: ihned
2. podepsat příslušnou smlouvu o dílo.
T: 10/03

USNESENÍ Č. 468/03
Zrušení bodu VI. usnesení zastupitelstva města č. 38/01
Návrh majetkoprávní operace – směna, prodej a nájem pozemků v k. ú. Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
1. se zrušením části usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 38/01 ve znění:
„VI. Směna pozemků
P. p. č. 5788/4 odděl. z p. p. č. 5788/2, druh pozemku: ost. plocha, k. ú. Liberec v majetku
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČO: 262978,
za
p. p. č. 1112/2 odděl. z p. p. č. 1112, druh pozemku: ost. plocha, k. ú. Liberec, v majetku a. s.
TEXTILANA, Jablonecká 29, Liberec, IČO: 00013161,
bez finančního dorovnání.“
2. se směnou p. p. č. 5788/4 odděl. z p. p. č. 5788/2, druh pozemku: ost. plocha, k. ú. Liberec
v majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČO: 262978,
za
p. p. č. 1112/2 odděl. z p. p. č. 1112, druh pozemku: ost. plocha, k. ú. Liberec, v majetku Ing.
Jiřího Kouble, rok. nar. 1953, bytem Puškinova 441, Liberec 8,
bez finančního dorovnání,
3. s prodejem p. p. č. 1122/7 o výměře 20 m2, druh pozemku: zast. pl. – zbořeniště, k. ú. Liberec
společnosti LIPOVÁ DEVELOPMENT a. s., se sídlem Pražská 154, Liberec II, IČO 25474456,
formou kupní smlouvy za kupní cenu 24.000,- Kč,
schvaluje
nájem p. p. č. 1121, 1127/1 – část, 1127/2 – část, 1147/2 – část a 1130 – část, o celkové výměře
pozemku cca 368 m2 vše k. ú. Liberec společnosti LIPOVÁ DEVELOPMENT a. s., se sídlem
Pražská 154, Liberec II, IČO: 25474456, na dobu určitou od 1. 10. 2003 do 30. 6. 2005 za
jednorázové nájemné ve výši 10.000,- Kč splatné při podpisu nájemníh smlouvy
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na zrušení bodu č. VI. usnesení zastupitelstva města č. 38/01 a návrh
majetkoprávní operace – směna a prodej pozemku ke schválení zastupitelstvu města.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 469/03
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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
souhlasí
s předloženým návrhem pozemků – p. p. č. 850/2 a p. p. č. 5127/2 v k. ú. Liberec, p. p. č. 634/1
v k. ú. Machnín a p. p. č. 1979 v k. ú. Starý Harcov, doporučených 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 ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 470/03
Vyhlášení konání dražby dobrovolné
Rada města po projednání
souhlasí
s účastí Statutárního města Liberec v dražbě dobrovolné,
pověřuje
Ing. Jiřího Veselku, Ing. Pavla Krenka a Ing. Jiřího Kittnera zastupováním města v této dražbě
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
připravit materiál do zastupitelstva města.
T: 30. 9. 2003

USNESENÍ Č. 471/03
Dohoda o záměně účastníka ve smlouvě o nájmu nebytových prostor restaurace
Radniční sklípek a v dohodě o zápočtu vzájemných pohledávek
Rada města po projednání
schvaluje
Dohodu o záměně účastníka ve smlouvě o nájmu nebytových prostor restaurace Radniční sklípek
v budově liberecké radnice a o dohodě o zápočtu vzájemných pohledávek
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
zajistit uzavření dohody o záměně a zápočtu vzájemných pohledávek.
T: ihned

USNESENÍ Č. 472/03
Jmenování jednatele Sportovního areálu Liberec, s. r. o.
Rada města po projednání
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stanoví
Ing. Pavla Krenka, náměstka primátora do funkce jednatele společnosti Sportovní areál Liberec, s.
r. o., IČ: 27075397
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci veškerých nezbytných kroků.
T: ihned

USNESENÍ Č. 473/03
Plnění usnesení rady města za měsíc srpen 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu
a souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě.

USNESENÍ Č. 474/03
Hodnocení 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 2. 9. 2003
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne
2. září 2003 náměstkyni primátora.

USNESENÍ Č. 475/03
Organizační zajištění 8. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 konaného dne
30. 9. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
konání 8. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 30. 9. 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. Zrušení bodu VI. Směna pozemků z usnesení zastupitelstva města č. 38/01 Majetkoprávní
operace
Návrh majetkoprávní operace – směna a prodej pozemků (Ing. Kouble)
4. Pozemky doporučené ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu z vlastnictví
státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec
5. Výstavba nájemních bytů – Smlouva o sdružení investorů a Mandátní smlouva o vykonávání
správy domu, zajišťování provozu domů a pozemků
6. Schválení kupní smlouvy – K/03/RaŘD
7. Městský fond rozvoje bydlení – rozdělení finančních prostředků
8. Městský fond rozvoje bydlení:
8.1 Zásady postupu při vybírání finančních příspěvků za připojení na sítě technické
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infrastruktury a komunikace
8.2 Smlouva o zaplacení jednorázového příspěvku za připojení na sítě technické infrastruktury
9. Vyhlášení konání dražby dobrovolné
10. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2003
11. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu v roce 2002
12. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního
města Liberec – 3. kolo 2003
13. Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního
fondu Statutárního města Liberec – 5. kolo 2003
14. Statut a jednací řád výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška o veřejném pořádku a veřejné zeleni ve
městě Liberci
16. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2003
17. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:






výsledek kontroly, provedené na Magistrátu města Liberec Okresní správou sociálního
zabezpečení v Liberci – Mgr. Řeháček
podpora projektů Technické univerzity zaměřených na inovace, transfer technologií a
komerční využití výsledků výzkumu a vývoje, účast ve Sdružení pro podporu malého a
středního podnikání – Ing. Veselka
dopis adresovaný radě města – Marie Šourková, Březový vrch 753, 460 15 Liberec 15 –
Ing. Slabý
informace o plnění usnesení zastupitelstva města č. 106/03, č. 107/03 – Ing. Suchý
informace o uzavření smlouvy mezi SAJ a Radio Černá Hora – Ing. Krenk

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

v. r.

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

v. r.
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