
_ U S N E S E N Í  

  

 Z 17. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 4. 11. 2003 

 

USNESENÍ Č. 521/03 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků, směna pozemků, bezúplatný převod, 
výkup, změna usnesení  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., V. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T:  25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 522/03 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, nájem a výpůjčka pozemků, věcné 
břemeno, záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 308, (dle GP p. p. č. 308/2), ost. pl., o 
výměře 25 m2,   v k. ú. Horní Suchá u Liberce pro Ing. Otilii Kubešovou, 
Rumjancevova 1231/13, Liberec 1, za roční nájemné ve výši 150,- Kč na dobu 
neurčitou. 

 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 308, (dle GP p. p. č. 308/3, 308/4, 308/6) ost. 
plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. Horní Suchá u Liberce, pro Ing. Janu Čermákovou, 
Jáchymovská 283, Liberec 10, za roční nájemné ve výši 186,- Kč na dobu neurčitou. 

 

 
3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 308 (dle GP p. p. č. 308/5), ostatní plocha, o 

výměře 1 m2, v k. ú. Horní Suchá u Liberce, pro paní Janu Hockeovou, Na Bídě 565, 
Liberec 4, za roční nájemné ve výši 6,- Kč na dobu neurčitou. 

 
4. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 722/5, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec pro paní 

Elišku Riegerovou, ul. 5. května 171/13, Liberec 1, za roční nájemné ve výši 315,- Kč 
na dobu neurčitou. 
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5. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 850/2, zahrada, v k. ú. Liberec od Pozemkového 
fondu České republiky, IČO 45797072, Ve Smečkách 33, Praha 1, pro Statutární 
město Liberec, IČO 262978, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 1, za cenu 100,- Kč/rok a 
schvaluje uzavření podnájemní smlouvy pro Marii Mackovou, Jablonecká 19, Liberec 
1, za cenu 100,- Kč/rok do doby bezúplatného převodu na město. 

 

II. Nájem a výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 889/3, lesní pozemek o výměře 85 m2 za 

roční nájemné 1.275,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 889/3, lesní pozemek o výměře 536 
m2 v k. ú. Starý Harcov pro MVDr. Miroslava Peršína, Na Skřivanech 426, Liberec 15 
na dobu neurčitou. 

 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 649, zahrada o výměře 300 m2 za roční 
nájemné 1.800,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 649, zahrada o výměře 500 m2 v k. ú. 
Starý Harcov pro paní Libuši Ruckensteinerovou, Sosnová 475/20, Liberec 15 na 
dobu neurčitou. 

 

3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 140, zahrada o výměře 100 m2 za roční 
nájemné 600,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 140, zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Miloslava Štíchu, tř. Svobody 185, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

 

4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 140, zahrada o výměře 100 m2  za roční 
nájemné 600,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 140, zahrada o výměře 150 m2  v k. ú. Starý 
Harcov pro paní Michaelu Krylovou, Soukenická 834/1, Liberec 6 na dobu neurčitou. 

 

5. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 140, zahrada o výměře 20 m2 za roční 
nájemné 120,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 140, zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Tomáše Hrdinu, tř. Svobody 185, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

 

III. Věcné břemeno 
1. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení telekomunikační 

sítě, právo chůze a jízdy za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 30/1, 
762/1, ostatní plocha v k. ú. Horní Hanychov na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro Český Telecom, a. s., Praha 3, Olšanská 55/5, IČO 60193336 za 
cenu 108,- Kč/m2. 

 
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 

telefonní přípojky a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 392, ost. plocha 
v k. ú. Karlinky, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom  
a. s. , Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 72,- Kč/m2. 

 

3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 
telekomunikační sítě a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p.č. 3897/1, 
ostatní plocha, části p. p. č. 5883, ostatní plocha a části p. p. č. 5884, ostatní plocha 
v k. ú. Liberec a na části p. p. č. 1025, ostatní plocha v k. ú. Horní Růžodol, na dobu 
životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 
5, IČO 60193336, za cenu 144,- Kč/m2. 

 
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 

telekomunikační sítě a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 5784, 
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2. 

 

5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 
telekomunikační sítě a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 4135, 
ostatní plocha, části p. p. č. 4142, ostatní plocha, části p. p. č. 4141/1, ostatní plocha a 
části p. p. č. 5864/1, ostatní plocha v k. ú. Liberec, na dobu životnosti 
telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 5, IČO 
60193336, za cenu 144,- Kč/m2. 

 

6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 
telekomunikační sítě a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 5799, 
ostatní plocha, části p. p. č. 5928, ostatní plocha v k. ú. Liberec, na dobu životnosti 
telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 5, IČO 
60193336, za cenu 144,- Kč/m2. 

 

7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 
telekomunikační sítě a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 1157, 
ostatní plocha, části p. p. č. 3623/1, zahrada, části p. p. č. 5898, ostatní plocha a části 
p. p. č. 5901, ostatní plocha v k. ú. Liberec, na dobu životnosti telekomunikačního 
zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 5, IČO 60193336, za cenu 
144,- Kč/m2. 

 
8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na p. p. č. 1199/1, zahrada, v k. ú. 

Liberec, spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka objektu č. p. 430 na  
p. p. č. 1192, zastavěná plocha a p. p. č. 1193, zahrada, jejichž vlastníkem je 
v současné době pan Jan Hobl, bytem Poutnická 299/6, Liberec 4 a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka za celkovou cenu věcného břemene 11.572,- Kč. 

 

9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na p. p. č. 1199/1, zahrada, v k. ú. 
Liberec, spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka st. p. č. 1204/2, 
zastavěná plocha, jejíchž vlastníkem jsou v současné době manželé Karel a Olga 
Holatovi, bytem Na Perštýně 354/29, Liberec 4 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
celkovou cenu věcného břemene 7.104,- Kč.  

 

IV. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města souhlasí s prodejem p. p. č. 323/34, ost. pl., vzniklé sloučením dílu „a“ 

odděl. z p. p. č. 323/1 a dílu „b“ odděl. z p. p. č. 328, p. p. č. 328/2, ost. pl., vzniklé 
sloučením dílu „c“ odděl. z p. p. č. 323/1 a dílu „d“ odděl. z p. p. č. 328, v k. ú. Horní 
Růžodol pro REALBYT, s. r. o., Palachova 435/9, Liberec 4, IČO 62241494. 

USNESENÍ Č. 523/03 

Předkupní právo – byt. jednotka č. 386/014 v budově č. p. 386, ul. Kubelíkova, 
Liberec 7 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 386/014 v budově   
č. p. 386, ul. Kubelíkova, Liberec 7, včetně příslušného podílu na pozemcích 751/2, 752, 751/1, k. 
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ú. Horní Růžodol, za cenu 850.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 524/03 

Předkupní právo – podíl na budově č. p. 761, ul. Americká, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k podílu 1021/10000 na nemovitostech: 
budova č. p. 761, ul. Americká, Liberec 3, pozemek p. č. 4618, k. ú. Liberec za cenu 575.420,.- 
Kč. 

USNESENÍ Č. 525/03 

Předkupní právo – budova č. p. 522, ul. Pražská, Liberec 2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: budova č. p. 522, ul. 
Pražská, Liberec 2, pozemek p. č. 243/2, k. ú. Liberec, za cenu 2,500.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 526/03 

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: 
Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 8/2003 a 9/2003 
Uživatel    Adresa     Hrobové místo 
Paldusová Věra   Poutnická 4, Liberec 4   XVIII-152 
Hauser Emil   SNP 355/15, Liberec 5   XVIII-4 
Zajíček Jaroslav, Ing.  Liberecká 607, Chrastava  DK-259 
Dvořáček Jiří   Vlnařská 708, Liberec 6  V1-36 
Buzková Anna   Rumjancevova 1230, Liberec 1  DK-275 
Švandrlíková Jana   Stromovka 223/10, Liberec 10  IV-14 
Kohtová Eva   Fugnerova 1204, Frýdlant v Čechách F-21 
Vágenknechtová Jindřiška  U Křížku 508, Liberec 7  NO-11 
Hauserová Karla   Ještědská 204, Liberec 8  DK-429 
Bejčková Milena   Palmovka 888/3, Praha 8  KZ-IX1 
Zajíček Jaroslav   Prosečská 498, Liberec 30  Z1-4 
Kimmel Jan    Charbinská 169, Liberec 19  XV-55 
Kozler Pavel, Ing.   Na Jezírku 624, Liberec 6  STB-24 
Handlová Magdalyna  Haškova 936, Liberec 6   C-36 
Brandejská Marie   Myslbekova 322, Stráž nad Nisou F-35 
Dašková Eva, Mgr.   Oldřichova 90, Liberec 3  XXII-84 
Vitásková Božena   Jáchymovská 271, Liberec 10  XI-39 
Vondroušová Vilemína  Vlnařská 704, Liberec 6  ST 
Benda Miroslav   Ostašovská 369, Liberec 11  NO 
Marešová Vlasta   Vnitřní 1412, Liberec 30  Z1-75 
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Šnajdr Zdeněk   Ruprechtická 158, Liberec 1  XXII-29 
Nevečeřalová Františka  Ruprechtická 91, Liberec 1  NO 
Svatošová Soňa   Jáchymovská 32, Liberec 10  XVIII-103 
Nesvadba Zdeněk   Jeřmanická 497/20, Liberec 25  XIII-15 
Bradáčová Věra   Winterova 502/8, Liberec 2  XXII-37 
Horáková Věra   Metelkova 133, Liberec 3  XIV-166 
Štěpán Josef   Na Zvonku 55, Liberec 15  L-114 
Bulíř Vratislav   U Kolory 298, Liberec 25  B-41 
Řeháková Miloslava  Hanychovská 22, Liberec 3  XV-22 
Syrovátková Zdena   Zhořelecká 419, Liberec 1  VIII-24 
Lukácsová Květoslava  Baltská 939, Liberec 14   XVIII-112 
Havle Ladislav   Majakovského 629, Liberec 6  XVIII-18 
Wachová Zdeňka   Barvířská 4, Liberec 3   L-58 
Stirandová Ladislava  Dobiášova 44, Liberec 6  XVIII-7 
Langová Alena   Blahoslavova 4, Liberec 5  K-1 
Kunstová Jana   Červeného 609, Liberec 6  XX-19 
Novotná Hana   K. Světlé 288, Liberec 7  NO 
Čubanová Drahomíra  Kryštofova 14, Liberec 1  Z11-8 
Záhorová Adéla   Matoušova 62, Liberec 3  III-167 
Benc Josef    Mšeno 33, Jablonec nad Nisou  XVII-27 
Císařová Helena   Luhov 9, Česká Lípa   HK-108 
Robovská Jaroslava   Voroněžská 14, Liberec 1  NO 
Matějka Josef, Ing.   Karlinská 53, Liberec 18  Z12-12 
Lupínková Alena   Vlnařská 687, Liberec 6  NO 
Zemanová Hana   Strojírenská 251, Liberec 8  V1-27 
Holubec Milan   Ježkova 913, Liberec 6   Z20-11 
Křepelová Věra   Matoušova 64, Liberec 3  III-185 
Hoffmanová Irena   Svatoplukova 429, Liberec 3  STD-54 

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. 527/03 

Přidělení obecního bytu na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení bytu na základě pořadníku pro manželé Pavla a Miroslavu Lhotákovi – byt č. 4 o vel. 
2+1 II. kat. v Liberci 30, Rochlická 297 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
uzavřít nájemní smlouvu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 528/03 

Dohoda o výměně bytů 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výměnu bytů mezi Irenou Plickovou, Liberec 5, Husova 211/80, Vladimírem Jelenem, Praha 3, 
Želivského 1801/22 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
vydat souhlas s dohodou o výměně bytů. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 529/03 

Žádost o dotaci z Programu podpory sociální inkluze příslušníků romských 
komunit – sub–program Podpora terénní sociální práce 2004 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory sociální inkluze příslušníků romských 
komunit – sub-program Podpora terénní sociální práce 2004 na tři terénní sociální pracovníky 
včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 70.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tuto žádost o dotaci ze státního rozpočtu Úřadu vlády České republiky. 

T: 20. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 530/03 

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
v Liberci, Frýdlantská 1359/19, Liberec 1 se zaměřením na účelnost využití 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za roky 2001 a 2002 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
v Liberci, Frýdlantská 1359/19, Liberce 1 se zaměřením na účelnost využití příspěvku, kontrola 
dodržování zřizovací listiny za rok 2001 a 2002. 

USNESENÍ Č. 531/03 

Protokol z provedené kontroly hospodaření s finančními prostředky svěřenými 
zaměstnancům Magistrátu města Liberec k vyúčtování na základě uzavřených 
dohod o hmotné odpovědnosti, kontrola nově vzniklých pokladních míst, 
kontrola systému výběru, evidence a odevzdávání finančních prostředků 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly hospodaření s finančními prostředky svěřenými zaměstnancům 
Magistrátu města Liberec k vyúčtování na základě uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti, 
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kontrola nově vzniklých pokladních míst, kontrola systému výběru, evidence a odevzdávání 
finančních prostředků. 

USNESENÍ Č. 532/03 

Jmenování ředitele Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Jiřího Paclta do funkce ředitele Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas se 

jmenováním ředitele Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44 (§ 14, odst. 13 zák. č. 
564/1990 Sb.). 

T: neprodleně 
2. předložit radě města návrh platového výměru ředitele Základní školy Liberec, Na Perštýně 

404/44. 

T: 18. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 533/03 

Platový postup ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků 
Liberec, Husova 142/44, paní Mgr. Blanky Reindlové, dle nařízení vlády č. 251/92 
Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků Liberec, Husova 
142/44 Mgr. Blanky Reindlové dle nařízení vlády č. 251/92 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Základní školy s rozšířenou 
výukou cizích jazyků Liberec, Husova 142/44 Mgr. Blanky Reindlové 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 534/03 

Schválení smlouvy o výpůjčce kompostérů v rámci projektu „Kompostování na 
zahradách“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zapůjčení 100 ks kompostérů K390 AL-KO do 100 oplocených zahrad občanům v Liberci v rámci 
projektu „Kompostování na zahradách“ , 
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s o u h l a s í  

se smlouvou o výpůjčce 

a  u k l á d á  

Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru, 
sepsat smlouvy o výpůjčce. 

T: do 30. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 535/03 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za 1. – 9. měsíc 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. – 9. měsíc 
2003 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města ke schválení. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 536/03 

Návrh majetkoprávní operace – nájem pozemků v k. ú. Liberec (pan Dzikos) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nájem části p. p. č. 5852, ost. plocha a části p. p. č. 1583/1, ost. plocha o celkové výměře pozemků 
32 m2 vše v k. ú. Liberec pro pana Michalise Dzikose, bytem Masarykova 522/12, Liberec 1 na 
dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 19.200,- Kč. 

USNESENÍ Č. 537/03 

Návrh majetkoprávní operace projednané v KVI – zástavba nároží ul. 
Moskevská – Revoluční 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o zasedání komise pro investice a výběr investorů týkající se investičních záměrů na 
území města Liberce, 

s o u h l a s í   

s předloženým investičním záměrem na zástavbu nároží ulic Moskevská – Revoluční včetně 
návrhu majetkoprávní operace – prodej p. p. č. 101/1, ostatní plocha, o výměře 88 m2 a p. p. č. 
102, ostatní plocha, o výměře 127 m2 v k. ú. Liberec a to: 

 ideální ˝ nemovitostí pro pana Michalise Dzikose, bytem Masarykova 522/12, Liberec 1, 
 ideální ˝ nemovitostí pro pana Petra Müllera, bytem Padouchov 13, Proseč pod Ještědem 

formou kupní smlouvy za kupní cenu 645.000,- Kč 
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a  u k l á d á  

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

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 538/03 

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

současný stav projektu a navržený budoucí postup 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
pokračovat v naplnění dílčích cílů spojených se závazky Statutárního města Liberce, t. j. blokovat 
nemovitosti, u nichž je předpoklad využití pro Centrum vzdělanosti Libereckého kraje a 
připravovat na výzvu partnerů konkrétní majetkoprávní operace a spolupracovat s partnery na 
zajištění finančních prostředků na realizaci projektu. 

T: (průběžně) konkrétní 
termíny budou známy po předání studie proveditelnosti, kterou SML získá na základě smlouvy o 
kooperaci nejpozději do 31. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 539/03 

3. změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle důvodové zprávy s platností od 5. 11. 2003 změnu Organizačního řádu Magistrátu města 
Liberec a věcný záměr reorganizace odboru správy kapitálu, 

s t a n o v u j e  

celkový počet 450 zaměstnanců Magistrátu města Liberec (jedná se o průměrný evidenční počet 
přepočtený na plně zaměstnané) s platností od 1. 12. 2003 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
1. vydat změnu Organizačního řádu MML formou dodatku platného vnitřního předpisu a provést 

všechny příslušné kroky v pracovněprávní oblasti, 

T: ihned, popřípadě v zákonné  
návaznosti na jednotlivé 
kroky 

2. připravit formální i technickou stránku reorganizace odboru správy kapitálu a předložit ji radě 
města. 

T: v nejbližším možném 
termínu, nejpozději do konce 
roku 2003 

USNESENÍ Č. 540/03 
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Stanovení podmínek pro uzavírání manželství a vybírání poplatků za sňatkové 
obřady 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

s platností od 1. 1. 2004 Obřadní síň ve II. poschodí budovy radnice Magistrátu města Liberec jako 
místnost pro konání sňatkových obřadů 

a  s t a n o v í  

1. pátek od 10.00 hodin jako den pro uzavírání manželství, bez poplatku (po dohodě 
s Odborem školství, kultury a sportu od 12.00 hodin), 

2. za uzavírání manželství mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost na 
přání snoubenců bude vybírán správní poplatek dle zákona 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 541/03 

Mimořádná valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Rada města ve funkci valné hromady po projednání 

s c h v a l u j e  

rozšíření předmětu podnikání společnosti Liberecká IS, a. s. o tyto obory živností: 
1. činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců (živnost volná), 
2. činnost účetních poradců, vedení účetnictví (živnost vázaná), 
3. poskytování telekomunikačních služeb (živnost koncesovaná) 
a v důsledku tohoto rozhodnutí změnu stanov společnosti v následujícím znění: 
Článek 3   Předmět podnikání společnosti 
Předmětem podnikání společnosti je: 

 zprostředkování služeb, 
 zpracování dat, služby databank, správa sítí, 
 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 
 příprava a vypracování technických návrhů, 
 činnost technických poradců v oblasti informačních technologií, 
 specializovaný maloobchod, 
 činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, 
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
 poskytování telekomunikačních služeb 

a  u k l á d á  

předsedovi představenstva Liberecká IS, a. s., 
zajistit podání návrhu na zápis změny stanov do obchodního rejstříku. 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 záměr podání návrhu Libereckého kraje na prohlášení horského hotelu Ještěd za národní 

kulturní památku – Mgr. Řeháček 
 petice občanů proti ukončení provozu MŠ „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15 

zaevidovaná v kanceláři tajemníka pod č. j. 316/03/S, Volšíková Květa, Jasmínová 4, 
Liberec 11 – Mgr. Řeháček 

 petice občanů proti ukončení provozu ZŠ Liberec, Heřmánkova 95 zaevidovaná 
v kanceláři tajemníka pod č. j. 312/03/S, Hosa Miloslav, Heřmánkova 154, Liberec 33 – 
Mgr. Řeháček 
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 plnění usnesení 252/95, přehled smluv dle bodu I – Ing. Fuchs 
 Roman a Dagmar Nádherovi – žádost o udělení výjimky ze Směrnice pro zajištění vlivu 

obce na obsazování bytů postavených s použitím státní investiční dotace – Bc. Červinská 

 

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 

 


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

