USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 7. 10. 2003
USNESENÍ Č. 476/03
Stížnost na postup Komise pro výběrová řízení
Rada města po projednání
souhlasí
s postupem Komise pro výběrová řízení dne 3. 9. 2003 při vyřazení zájemců o odkoupení
nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Liberec, kteří nesplnili stanovené podmínky
výběrového řízení.

USNESENÍ Č. 477/03
Privatizace budovy č. p. 662, ul. Nezvalova, Liberec 15
Rada města po projednání
nesouhlasí
s vyřazením budovy č. p. 662, ul. Nezvalova, Liberec 15 z privatizačního procesu.

USNESENÍ Č. 478/03
Předkupní právo – garáž na pozemku p. č. 6242, k. ú. Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
se zrušením předkupního práva Statutárního města Liberec ke garáži na pozemku p. č. 6242, k. ú.
Liberec, s tím, že náklady spojené se zrušením hradí vlastník garáže
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh na zrušení předkupního práva ke schválení zastupitelstvu města.
T: 21. 10. 2003

USNESENÍ Č. 479/03
Privatizace nebytové jednotky č. 1069/004 v budově č. p. 1069, ul. Jiskrova,
Liberec 1
Rada města po projednání
nesouhlasí
s vyřazením nebytové jednotky č. 1069/004 v budově č. p. 1069, ul. Jiskrova, z privatizačního
procesu.
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USNESENÍ Č. 480/03
Předkupní právo – podíl na budově č. p. 470, ul. Rumjancevova, Liberec 1
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k ideálnímu 8 % podílu na
nemovitostech: budova č. p. 470, ul. Rumjancevova, Liberec 1, pozemek p. č. 579, k. ú. Liberec.

USNESENÍ Č. 481/03
Pronájem nebytových prostor
Rada města po projednání
schvaluje
pronájem nebytových prostor:
1. Česká 617, Liberce 25, panu Janu Ostrému za účelem garážového stání, rok narození
1949, nájemné 200,- Kč/m2/rok,
2. Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, panu Janu Kavinovi za účelem garážového stání, rok
narození 1947, nájemné 200,- Kč/m2/rok,
3. Felberova 123, Liberec 4, občanskému sdružení Advaita za účelem zřízení Doléčovacího
centra pro drogově závislé, IČO 65635591, nájemné 1,- Kč/m2/rok
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci.
T: ihned

USNESENÍ Č. 482/03
Žádost paní Serafiny Tothové o uzavření individuálního splátkového kalendáře
Rada města po projednání
neschvaluje
uzavření individuálního splátkového kalendáře pro paní Serafinu Tothovou, bytem Husitská
104/25, Liberec 7, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 483/03
Platový postup ředitelky Mateřské školy „Delfínek“ Liberec, Nezvalova 661/20,
Miloslavy Tiché dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
bere na vědomí
platový postup ředitelky Mateřské školy „Delfínek“ Liberec, Nezvalova 661/20, Miloslavy Tiché
dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
schvaluje
stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Delfínek“
Liberec, Nezvalova 661/20, Miloslavy Tiché
a ukládá
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 484/03
Zpráva o stavu kroniky města za rok 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu kroniky města za rok 2002
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
předložit radě města zprávu o stavu kroniky města za rok 2003.
T: 30. 9. 2004

USNESENÍ Č. 485/03
Žádost občanského sdružení Komplexní péče o ženu o změnu účelu čerpání
přidělené dotace ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
změnu účelu čerpání přidělené dotace ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města
Liberec organizaci Komplexní péče o ženu dle usnesení ZM č. 28/03 ze dne 25. 3. 2003 tak, že
20.000,- Kč bude účelově čerpáno na úhradu materiálových nákladů a Kč 30.000,- Kč na úhradu
nemateriálových nákladů v rámci projektů „Komplexní péče o ženy, Zdravý životní styl“ s tím, že
celková výše přidělené dotace 50.000,- Kč zůstane nedotčena
a ukládá
Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,
uzavřít s občanským sdružením Komplexní péče o ženu dodatek ke smlouvě č. 7324/03/0044.
T: do 31. 10. 2003

USNESENÍ Č. 486/03
Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou a bezbariérového bytu
Rada města po projednání
schvaluje
1. Josefu Ansorgemu – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 969 (1070, 1071)
2. Emilii Novákové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 969 (1070, 1071)
3. Rudolfu Štverákovi – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 969 (1070,
1071)
4. Květoslavě Sedlákové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 969 (1070,
1071)
5. Zuzaně Nedělové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 969 (1070, 1071)
6. Boženě Taffernerové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 1071
7. Věře Brožkové – přidělení bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XXV, Česká 622
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8. Bořivoji Páralovi – přidělení bytu o vel. 1+0 II. kat. v Liberci VI, Maršíkova 254
9. Tomáši Gáborovi – přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+2 I. kat. v Liberci XXV, Nad
Sokolovnou 616
a ukládá
Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociálního péče,
vystavit nájemní smlouvy.
T: 30. 11. 2003

USNESENÍ Č. 487/03
Přednostní řešení bytové situace
Rada města po projednání
schvaluje
přednostní řešení bytové situace
a ukládá
Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,
uzavřít nájemní smlouvy a smlouvy o ubytování:
1. Miloš Lintner – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156, na dobu
určitou 6 měsíců s možností prodloužení
2. Irena Raichová – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156, na dobu
určitou 6 měsíců s možností prodloužení
3. Věra Compelová – prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská
156, o 6 měsíců
a rozhodla nepřidělit byt:
4. Milan Šarközi a Zdeňka Mádlová – prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a souhlas
se splácením dluhu až po propuštění z výkonu trestu pana Šarköziho.
T: 30. 11. 2003

USNESENÍ Č. 488/03
Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města a
Stavebního bytového družstva SPEKTRUM
Rada města po projednání
souhlasí
a) se zřízením zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Statutárního města Liberec a
Bytového družstva SPEKTRUM na bytových domech A, B, C a D s celkem 66 bytovými
jednotkami a jejich příslušenství (garážový objekt G) v lokalitě Liberec – Starý Harcov, a dále
ke stavebním parcelám ve vlastnictví Statutárního města Liberec, na kterých je předmětná
výstavba realizována a které vzniknou oddělením z pozemků p. p. č. 450/8, 450/9, 450/10,
450/11, 450/12, 450/13, 450/14, 465, 466 a 469/2, vše k. ú. Starý Harcov, obec Liberec.
Zástavní práva budou zřízena ke krytí hypotečních úvěrů pro bytové družstvo SPEKTRUM, a
to jako první v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha, nebo jiné
banky, která hypoteční úvěry v celkové výši max. 45 mil. Kč poskytne,
b) se zřízením zástavních práv k bytovým domům A, B, C, a D s celkem 66 bytovými jednotkami
v lokalitě Liberec – Starý Harcov, jejichž výstavba je realizována na p. p. č. 450/8, 450/9,
450/10, 450/11, 450/12, 450/13, 450/14, 465, 466 a 469/2, vše k. ú. Starý Harcov, obec
Liberec. Zástavní práva budou zřízena jako druhá v pořadí ve prospěch státu ke krytí státní
investiční dotace na výstavbu nájemních bytů v obci, poskytnuté Ministerstvem pro místní
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a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města a Stavebního
bytového družstva SPEKTRUM ke schválení zastupitelstvu města.
T: 21. 10. 2003

USNESENÍ Č. 489/03
Harcov 66 bytových jednotek – Smlouva o sdružení investorů a Mandátní
smlouva o vykonávání správy domů, zajišťování provozu domů a pozemků
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o sdružení investorů a návrhem Mandátní smlouvy o zajišťování
správy domů, zajišťování provozu domů a pozemků
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh Smlouvy o sdružení investorů a návrh Mandátní smlouvy o vykonávání správy
domů, zajišťování provozu domů a pozemků ke schválení zastupitelstvu města. Po jejich schválení
zajistit uzavření těchto smluv mezi Statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem
SPEKTRUM pro akci výstavba 66 nájemních bytů.
T: 21. 10. 2003

USNESENÍ Č. 490/03
Vlnařská 221 bytových jednotek – Smlouva o sdružení investorů a Mandátní
smlouva o vykonávání správy domů, zajišťování provozu domů a pozemků
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o sdružení investorů a návrhem Mandátní smlouvy o zajišťování
provozu domů a pozemků
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh Smlouvy o sdružení investorů a návrh Mandátní smlouvy o vykonávání správy
domů, zajišťování provozu domů a pozemků ke schválení zastupitelstvu města. Po jejich schválení
zajistit uzavření těchto smluv mezi Statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem Vlnařská
pro akci výstavba 221 nájemních bytů.
T: 21. 10. 2003

USNESENÍ Č. 491/03
Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí na akci „Rekonstrukce a
dostavba areálu Městského stadionu v Liberci“
Rada města po projednání
schvaluje
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přijetí individuální dotace ve výši 35 mil. Kč z Ministerstva financí na akci „Rekonstrukce a
dostavba Městského stadionu v Liberci“
a ukládá
Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit do 4. rozpočtového opatření 35 mil. Kč do příjmů i výdajů.
T: 11/03

USNESENÍ Č. 492/03
Smlouva o poskytnutí účelového investičního příspěvku na investice z rozpočtu
Libereckého kraje
Rada města po projednání
schvaluje
přijetí účelového investičního příspěvku od Libereckého kraje na investici „Výstavba multifunkční
haly v Liberci“ ve výši 8,0 mil. Kč (osmmilionůkorunčeských) registrovanou u Ministerstva
financí ČR pod názvem Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci
a ukládá
1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
potvrdit smlouvu o poskytnutí účelového investičního příspěvku na investice z rozpočtu
Libereckého kraje SH/867/2003 ve výši 8,0 mil. Kč na akci „Výstavba multifunkční haly
v Liberci“
T: 10/03
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit do 4. rozpočtového opatření 8,0 mil. Kč do příjmů a výdajů.
T: 11/03

USNESENÍ Č. 493/03
Rozhodnutí VH DPmL, a. s., Zpráva o stavu hospodaření a stavu majetku
DPmL, a. s. ke dni 30. 6. 2003, Přeměna zaknihovaných akcií DPmL, a. s. na
akcie listinné, Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních
zdrojů společnosti DPmL, a. s., v souladu s ustanovením čl. X stanov společnosti
a § 208 Obchodního zákoníku
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu hospodaření a stavu majetku ke dni 30. 6. 2003, kterou předkládá představenstvo
společnosti k projednání na valné hromadě DPmL a. s. ve smyslu článku VI. písm. B odst. 9c,
stanov společnosti,
schvaluje
1. přeměnu „zaknihovaných akcií“ DPmL, a. s. na akcie „listinné“,
2. návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti DPmL, a. s.,
v souladu s ustanovením čl. X stanov společnosti a § 208 Obchodního zákoníku
a ukládá
představenstvu společnosti,
předložit valné hromadě, společně s návrhem na schválení roční účetní závěrky DPmL, a. s., za
rok 2003, návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti a na
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přeměnu zaknihovaných akcií na akcie listinné.
T: 04/2004

USNESENÍ Č. 494/03
Zpráva likvidátora státního podniku Silnice
Rada města po projednání
souhlasí
se zprávou likvidátora státního podniku Silnice Ing. Jiřího Oehla ze dne 8. 9. 2003 pro
zastupitelstvo města
a ukládá
Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
1. navrhnout likvidátorovi odměnu ve výši 2.000,- Kč,
2. předložit materiál o výmazu státního podniku Silnice z obchodního rejstříku zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 21. 10. 2003

USNESENÍ Č. 495/03
Pronájem Orientační mapy města Liberce jako integrální součásti jednotného
geografického informačního systému
Rada města po projednání
schvaluje
pronájem Orientační mapy města Liberce jako integrální součásti jednotného geografického
informačního systému
a ukládá
Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit podpis smlouvy o nájmu s Libereckou IS, a. s., včetně realizace.
T: 15. 10. 2003

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
ústní:
 prohlídka nízkopodlažního autobusu SOR BN 12 na nám. Dr. E. Beneše – Ing. Kittner

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

v. r.

Naďa J o z í f k o v á
v. r.
náměstkyně primátora
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