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U S N E S E N Í  

 Z 18. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 18. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 542/03 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem XII. MO Liberec Vratislavice nad Nisou – věcná břemena: 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 

vedení podzemního telefonního kabelu, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1545/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro Český Telecom, a. s., IČO 60193336 za cenu 72,- Kč/m 2 na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, tím mění své usnesení č. 46/02/V/1 ze dne 5. 2. 
2002. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1006 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
v podílovém spoluvlastnictví ideální ˝ ve vlastnictví Ing. Česty Havrdy a ideální ˝ ve 
vlastnictví paní Libuše Havrdové pro Statutární město Liberec, IČO 262978, bezúplatně na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem 
věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí MO. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1009 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
v podílovém spoluvlastnictví ideální ˝ ve vlastnictví Ing. Zdeňka Hudce a ideální ½ ve 
společném jmění manželů Ing. Zdeňka a MUDr. Evy Hudcových pro Statutární město Liberec, 
IČO 262978, bezúplatně na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě s tím, že veškeré 
náklady spojené se zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí MO. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1011 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
ve vlastnictví paní Alenky Hrudové pro Statutární město Liberec, IČO 262978, bezúplatně na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem 
věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí MO. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1013 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
ve vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Vávrových pro Statutární město Liberec, IČO 
262978, bezúplatně na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě s tím, že veškeré 
náklady spojené se zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí MO, 

s o u h l a s í  

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

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 
ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 11. 2003 
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USNESENÍ Č. 543/03 

Majetkoprávní operace – nájem pozemku, nájem a výpůjčka pozemků, záměr 
prodeje pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III.: 
I. Nájem pozemku 
Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 4446/1, ostatní plocha, o výměře 176 m2 v k. ú. Liberec 
pro Aleše a Petru Kašparovy, Jugoslávská 720/8, Liberec 3, za roční nájemné ve výši 1.232,- Kč 
na dobu neurčitou. 

 

II. Nájem a výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 28 zahrada o výměře 90 m2 za roční nájemné 

720,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 28 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Starý Harcov pro 
paní Blanku Hlaváčkovou, tř. Svobody 178/110, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 28/4, louka, o výměře 400 m2 za roční 
nájemné ve výši 16.000,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 28/4, louka, o výměře 800 m2 
bezúplatně v k. ú. Růžodol I, pro pana Zdeňka Růžičku, Londýnská 14, Liberec 11, na 
dobu neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 3111/2, zahrada, o výměře 35 m2 za roční 
nájemné ve výši 525,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 3110, trvalý travnatý porost, o 
výměře 815 m2  bezplatně v k. ú. Liberec pro Junáka – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „STOPA“ Liberec, Zemědělská 302/17, Liberec 8, IČO 00557021 na dobu 
neurčitou. 

III. Záměr prodeje pozemku 
Rada města neschvaluje záměr prodeje části p. p. č. 1145/1, ostatní plocha, v k. ú. Liberec. 

USNESENÍ Č. 544/03 

Porovnání interního cenového předpisu pro nebytové prostory s cenou za stání 
silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích a v parkovacích 
domech 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu interního předpisu pro stanovení nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec s platností od 19. 11. 2003. 

USNESENÍ Č. 545/03 

Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na dobu určitou na nebytové prostory: 
1. Riegrova 1279, Liberec 1, s MUDr. Simonou Richterovou za účelem ordinace odborného 

lékaře, IČO 49108140, prostory o výměře 57 m2, nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, počátek 

Odstraněno: í

Odstraněno: 2
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platnosti nové nájemní smlouvy od 1. 5. 2004, t. j. po ukončení stávající nájemní smlouvy 
uzavřené na dobu určitou do 30. 4. 2014. 

2. Riegrova 1279, Liberec 1, s MUDr. Josefem Suchomelem za účelem ordinace odborného 
lékaře, IČO 49108298, prostory o výměře 59 m2, nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, počátek 
platnosti nové nájemní smlouvy od 1. 5. 2004, t. j. po ukončení stávající nájemní smlouvy 
uzavřené na dobu určitou do 30. 4. 2014. 

3. Barvířská 33, Liberec 2, s panem Janem Zubkem, za účelem zřízení prodejny zdravé a dietní 
výživy, IČO 49992520, prostory o výměře 76 m2, nájemné ve výši 2.601,- Kč/m2/rok. 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 546/03 

Předkupní právo – podíl na nemovitostech: budova č. p. 305, ul. Hodkovická, 
Liberec 6, pozemky p. č. 372, 373/1, k. ú. Rochlice u Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k podílu 34/100 na nemovitostech: 
budova č. p. 305, ul. Hodkovická, Liberec 6, pozemky p. č. 372, 373/1, k. ú. Rochlice u Liberce za 
cenu 1,250.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 547/03 

Návrh podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí formou „Blokové 
privatizace“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh podmínek výběrového řízení na prodej nemovitostí formou „Blokové privatizace“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vyhlásit výběrové řízení na prodej souboru nemovitostí formou „Blokové privatizace“. 

T: 19. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 548/03 

Opravné vyúčtování služeb za rok 2001 a vyúčtování služeb za rok 2002 
spojených s užíváním jednotek v objektu Barvířská 33/4, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

způsob opravného vyúčtování služeb v objektu Barvířská 33/4, Liberec 3 za rok 2001 a vyúčtování 
služeb za rok 2002 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 

Odstraněno: 0

Odstraněno: 0
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písemně informovat nájemníky objektu Barvířská 33/4, Liberec 3. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 549/03 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky: 
1. o místním poplatku ze psů, 
2. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
3. o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
4. o místním poplatku z ubytovací kapacity, 
5. o místním poplatku ze vstupného, 
6. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, 
7. o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrhy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích zastupitelstvu města. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 550/03 

Návrh Smlouvy o spolupráci (Statutární město Liberec – České dráhy, a. s.) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci Informačního centra 
Českých drah ve prospěch České dráhy a. s. ve výši 500.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Jitce Mrázkové, vedoucí odboru cestovního ruchu, 
připravit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku. 

T: 9. 12. 2003

USNESENÍ Č. 551/03 

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  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,  
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv:  
1. Karel Stránský – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+2 I. kat. na dobu neurčitou.  
2. Jana a Jakub Kabešovi – zrušení statutu služebního bytu a souhlas s uzavřením nájemní 

Odstraněno: u

Odstraněno: ¶
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smlouvy na dobu neurčitou 
a rozhodla nepřidělit byty těmto uchazečům:  
3. Mária Gáborová – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+1 I. kat.  
4. Libor Jůza – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+0 III. kat., i do úpravy na vlastní náklady.  
5. Edela a Setrak Ayrapetyan – poskytnutí nájmu  bytu v rámci Státního integračního programu.  
6. Alvina Valenkova – poskytnutí nájmu bytu v rámci Státního integračního programu. 

T: 31. 5. 2004 

USNESENÍ Č. 552/03 

Dohoda o výměně bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výměnu bytů mezi:  
Šárkou a Vladimírem Sitovými, Liberec 30, U Sila 1206 
Annou a Miroslavem Bímovými, Liberec 2, Sokolovské náměstí 312 

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. 553/03 

Udělení výjimky ze Směrnice pro zajištění vlivu obce na obsazování bytů 
postavených s použitím státní investiční dotace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky ze Směrnice pro zajištění vlivu obce na obsazování bytů postavených s použitím 
státní investiční dotace pro Romana a Dagmar Nádherovy 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,  
vydat souhlas s přidělením družstevního bytu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 554/03 

Podklady pro vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové 
organizace Kojenecký ústav a dětský domov Liberec včetně jmenného seznamu 
členů výběrové komise 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podklady pro vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Kojenecký ústav a 
dětský domov Liberec včetně jmenného seznamu členů výběrové komise 

a  u k l á d á  
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Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
realizovat výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský 
domov Liberec. 

T: 04/04 

USNESENÍ Č. 555/03 

Podklady pro vyhlášení výběrových řízení na funkce ředitelů kulturních 
příspěvkových organizací Statutárního města Liberec včetně jmenných seznamů 
členů výběrových komisí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podklady pro vyhlášení výběrových řízení na funkce ředitelů kulturních příspěvkových organizací 
Statutárního města Liberec včetně jmenných seznamů členů výběrových komisí 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
realizovat výběrová řízení na funkce ředitelů kulturních příspěvkových organizací Statutárního 
města Liberec. 

T: 04/2004 

USNESENÍ Č. 556/03 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2002 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zprávou o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2002 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2002 Zastupitelstvu  
města Liberec na vědomí. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 557/03 

Sociální výpomoc z fondu kulturních a sociálních potřeb – Základní škola 
Liberec, Na Žižkově 101/9 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost Mgr. Jany Müllerové, ředitelky Základní školy Liberec, Na Žižkově 101/9 o poskytnutí 
sociální výpomoci z FKSP pro paní Jiřinu Rulcovou ve výši 5.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města Mgr. J. Müllerovou, ředitelku Základní školy Liberec, Na Žižkově 101/9. 

T: ihned 

Odstraněno: u

Odstraněno: u

Odstraněno: ¶

Odstraněno: T: ihned
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USNESENÍ Č. 558/03 

Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele škol a školských zařízení k 1. 11. 2003 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, o rozhodnutí rady města 
informovat příslušné ředitele škol a školských zařízení. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 559/03 

Jmenování a platový výměr pro ředitele základní školy Liberec, Na Perštýně 
404/44 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

se souhlasem Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje do funkce ředitele 
Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44 pana Mgr. Jiřího Paclta ke dni 1. 12. 2003, 

s c h v a l u j e  

upravený platový výměr ředitele Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44  
b) zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 560/03 

Jmenování ředitele Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 

Rada města po projednání 

n a v r h u j e  j m e n o v a t  

paní Jindřišku Veselou do funkce ředitele Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas se jmenováním 
ředitele Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 (§ 14 odst. 13 zák. č. 564/1990 Sb.) 

T: neprodleně 
b) předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19. 

T: 9. 12. 2003 

USNESENÍ Č. 561/03  

Odstraněno: ¶

Odstraněno: ¶

Odstraněno: navrhuje 

Odstraněno: ovat
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Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání – statut, výše přídělu do fondu a základní 
pravidla pro přidělení dotací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se statutem Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, základními pravidly pro přidělení dotací a 
navrhovanou výší přídělu do fondu 1,500.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit statut Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, základní pravidla pro přidělení dotací a 
navrhovanou výši přídělu do fondu zastupitelstvu města. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 562/03 

Návrh na nastavení finančních zdrojů Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec na rok 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na nastavení finančních zdrojů Sportovního fondu Statutárního města Liberec na rok 
2004 ve výši 5,300.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh na nastavení finančních zdrojů Sportovního fondu Statutárního města Liberec na 
rok 2004 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 563/03 

Návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec dle přílohy:  
Návrh základních pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu Města Liberce 
 
1. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. 
 
2. Vyhlašovaná kola – minimálně 4 x do roka: 

a) na pravidelnou sportovní činnost   
- od 1. ledna do 31. prosince běžného roku ……s uzávěrkou 7. ledna běžného roku 

b) na veřejné jednorázové náborové a propagační akce 
- od 1. prosince do 31. května následujícího roku - uzávěrkou 31. srpna běžného roku 
- od 1. června do 30. listopadu běžného roku - s uzávěrkou 28. února běžného roku 

c)  za vzornou reprezentaci města 
- od l. ledna do 31.prosince předešlého roku – s uzávěrkou 28. února běžného roku  

Odstraněno: souhlasí

Odstraněno: Správní rady 
sportovního fondu 

Odstraněno: 1) 

Odstraněno:         

Odstraněno:  

Odstraněno:   

Odstraněno:    

Odstraněno: ………

Odstraněno:     

Odstraněno:       a)

Odstraněno:  

Odstraněno: …s 

Odstraněno:       b)

Odstraněno: ……  

Odstraněno:   

Odstraněno:     

Odstraněno: …….…s



Stránka 9/21 

 
3. Dotace je možno poskytnout na: 

a) na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
- dotace bude poskytnuta na:   pronájem sportovišť a tělocvičen 

provozní náklady 
nákup sportovního HIM, DHIM 

 
b) na veřejné, jednorázové, náborové a propagační akce 

- dotace bude poskytnuta na:   propagace 
pronájem sportovišť a tělocvičen 
technické zabezpečení 

 
c) na podporu úspěšné reprezentace města 

 - dotace bude poskytnuta na:   další sportovní činnost sportovce případně vybavení  
úspěšného sportovce 

 
 - odměny budou poskytnuty za:  dosažení titulu Mistr ČR v mládežnických kategoriích 

medailové umístění na ME juniorů ev. MS juniorů 
 
4. Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně.  

Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady  a pohoštění. 
 
5. Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den na oddělení kultury a 

sportu. 
 
6. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání  Zastupitelstva města 

Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
Ti žadatelé, kterým byla přidělena dotace jsou povinni neprodleně doručit na odd. kultury a 
sportu kompletní podklady pro vypracování smlouvy. 

 
7. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které 

bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložení 
prostředků. 

 
  8. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě 
odčerpání prostředků (viz. smlouva) na odd. kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude 
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. 

Vyúčtování příspěvku na pravidelnou sportovní činnost a na podporu úspěšné 
reprezentace města bude předkládáno do 31. 1.následujícího roku. 

 
9. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o 
jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat 
minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí 
obsahovat  předepsané náležitosti. 

 
10. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky  vyúčtování) 

nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců z žádného z městských 
fondů. 

 
11. Na pravidelnou sportovní činnost bude rozděleno 50%  rozpočtu sportovního fondu.    
a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit aktualizaci základních pravidel pro přidělování dotací ze sportovního fondu a jejich 
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zveřejnění v dostatečném časovém termínu před vyhlášením I. kola dotací ze sportovního fondu 
pro rok 2004. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 564/03 

Návrh na nastavení finančních zdrojů Zdravotního a sociálního fondu 
Statutárního města Liberec na rok 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na nastavení finančních zdrojů Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města 
Liberec na rok 2004 ve výši 1,000.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh na nastavení finančních zdrojů Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města 
Liberec na rok 2004 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 565/03 

Návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací ze Zdravotního a 
sociálního fondu Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací ze Zdravotního a sociálního fondu 
Statutárního města Liberec od 1. 1. 2004 dle přílohy:  
Návrh základních pravidel přidělování dotací ze Zdravotního a sociálního fondu 
Statutárního města Liberce 
 
1. Výběrová řízení budou vyhlašována minimálně 3 x za rok v následujících intervalech: 

 na projekty uskutečněné v období od 1. prosince běžného roku do 31. května následujícího 
roku s uzávěrkou do  31. 10. běžného roku, 

 na projekty určené na celoroční pravidelnou činnost tj. od 1.ledna do 31. prosince 
následujícího  roku s uzávěrkou  do 31.10. běžného roku, 

 na projekty uskutečněné od 1. června do 30. listopadu běžného roku s uzávěrkou do  30. 4. 
běžného roku. 

 
2. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace. 
 
3. Dotace  na aktivity ve zdravotní a sociální oblasti je možné poskytnout zejména na: 

 kulturní, vzdělávací a tělovýchovné akce pro zdravotně a mentálně postižené děti a 
dospělé  

 rehabilitační a rekondiční pobyty zdravotně a mentálně postižených dětí a dospělých 
 podporu zařízení komunitní péče o staré a dlouhodobě nemocné, či jinak handicapované 

občany 
 podporu projektů zaměřených na bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů 
 podporu komunitních projektů a projektů podporujících rozvoj občanské společnosti. 

 

Odstraněno: pro 

Odstraněno: ¶

Odstraněno: Z

Odstraněno: a

Odstraněno: .
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4. Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají soustavně a 
celoročně.  

 
5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti. 

Z poskytnuté dotace nelze hradit mzdové výdaje, cestovní náhrady, stravné a pohoštění. 
 
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na oddělení prevence 

a sociálních věcí ve stanoveném termínu. Jako nedílnou součást žádosti žadatel předloží kopie 
platných dokladů o právní subjektivitě organizace a jejím statutárním zástupci, v případě 
fyzické osoby kopii platného živnostenského listu, či občanského průkazu.  Bez těchto dokladů 
nelze žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
7. Žadatelé budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně do 15 dnů po zasedání 

zastupitelstva města (bez udání důvodu rozhodnutí).  Rozhodnutí je konečné a nelze se proti 
němu odvolat. 

 
8. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které bude 

přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na 
příslušný účet žadatele.   

 
9. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být předány do 

60  dnů po realizaci akce, případně po smlouvou stanoveném termínu čerpání dotace na 
oddělení prevence a sociálních věcí. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i 
zprávu supervizora.  

 
10. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o 
jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat 
minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí 
obsahovat předepsané náležitosti 

 
11. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 

předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 
měsíců v žádném z městských fondů. 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,  
zajistit aktualizaci základních pravidel pro přidělování dotací ze zdravotního a sociálního fondu a 
jejich zveřejnění. 

T: 12/2003 

USNESENÍ Č. 566/03 

Návrh na nastavení finančních zdrojů Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec na rok 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na stanovení finančních zdrojů Kulturního fondu Statutárního města Liberec na rok 
2004 ve výši 2,200.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
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předložit návrh na nastavení finančních zdrojů Kulturního fondu Statutárního města Liberec na rok 
2004 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 567/03 

Návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec dle přílohy: 
Návrh základních pravidel přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
 
1. Vyhlašovaná kola - minimálně 3 x do roka: 

 1.února - 31.července 2004 .........s uzávěrkou do 7.ledna 2004 
 1.června - 30. listopadu 2004 .......... s uzávěrkou do 29.dubna 2004 
 1.října 2004 - 31.března 2005..... s uzávěrkou do 31.srpna 2004 

 
2. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení,    nadace. 
 
3. Dotace na akci jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: 

 estetická výchova především dětí a mládeže 
 mimořádné kulturní akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního 

významu 
 ochrana kulturních památek (k žádosti je nutné předložit rozhodnutí Odboru životního 

prostředí o povolení ke stavebním pracím, udržovacím pracím, atd., jehož termín pro 
zpracování je maximálně 90 dní) 

 rozvoj amatérské a místní kultury 
 rozvoj etnické kultury a kultury národnostních menšin. 

 
4. Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají    celoročně. 

Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
 
5. Žádosti na předepsaném tiskopise budou přijímány na MML vč. všech na žádosti předepsaných 

příloh (budova radnice, odd. kultury a sportu). 
 
6. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání zastupitelstva města 

(bez uvedení důvodů rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.  
 
7. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které 

bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených 
prostředků. 

 
8. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popřípadě 

odčerpání prostředků (viz smlouva) na odd. kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude 
i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. 

 
9. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně 

Odstraněno: Správní rady 
kulturního fondu ve věci
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výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat 
předepsané náležitosti. 

 
10. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování),  nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců 
v žádném z městských fondů. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit aktualizaci základních pravidel pro přidělování dotací z kulturního fondu a jejich 
zveřejnění v dostatečném časovém termínu před vyhlášením 1. kola dotací z kulturního fondu pro 
rok 2004. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 568/03 

Jmenování členů správních rad fondů Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s odvoláním stávajících správních rad fondů Statutárního města Liberec, 
2. s návrhem správních rad v tomto složení: 
Sportovní fond 
Ing. Jiří Veselka - předseda 
Tomáš Hasil 
Michael Dufek 
Ing. Ivo Palouš 
PaedDr. Jindřich Martinec 
Přemysl Samšiňák 
Ing. Josef Winter   

 

Kulturní fond 
Mgr. Alois Čvančara  - předseda 
Bc. Ondřej Červinka 
Michael Dufek 
Ing. Jarmila Pešlová 
Robert Dušek 
Dagmar Helšusová 
PhDr. Eva Koudelková 

 

Zdravotní a sociální fond 
Ing. Jaroslav Morávek  - předseda  
Naďa Jozífková 
Naďa Jarošová 
Jana Vacková 
MUDr. Pavel Čejka 
Stanislav Kolomazník 
Jana Kašparová 

 

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 
PhDr. David Václavík   - předseda 
Ctibor Jech 

Odstraněno: )

Odstraněno: 
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Bc. Dana Halberstadtová 
Jana Kašparová 
MUDr. Miroslav Samek 
Mgr. Stanislav Cvrček 
Mgr. Alois Čvančara 

 

Ekofond 
MVDr. Petr Krobot    - předseda 
RNDr. Vít Příkaský 
Jiří Zeronik 
Petr Žídek 
Jan Bartoš 
Mgr. Jan Korytář 
Jana Jedličková 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, 
předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 569/03 

Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací 
na roky 2005 a 2006 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2005 a 
2006 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberce a řízených organizací na roky 
2005 a 2006 zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 16. 12. 2003 

USNESENÍ Č. 570/03 

Návrh majetkoprávní operace - výkup pozemku (k. ú. Vesec u Liberce) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávní operace – výkup p. p. č. 193/6 v k. ú. Vesec u Liberce od 
spoluvlastníků:  
Bohuslav Jareš  Hodkovická č. p. 406 Liberec 23 
Josef Jareš Hůlkova č. p. 278 Liberec 23 
Karel Jareš Česká č. p. 78 Liberec 25 
Miroslav Jareš Česká č. p. 78 Liberec 25 
Iva Jarešová Česká č. p. 78 Liberec 25 
Karolína Jarešová Česká č. p. 78 Liberec 25 
Miroslava Martínková Borový vrch 207/45 Liberec 13 
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Anna Stejskalová Česká č. p. 78 Liberec 25 
formou kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 1,610.060,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 571/03 

1) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi FC Slovan Liberec a. s. a  
Statutárním městem Liberec  

2) Majetkoprávní operace – odkoupení investičního zhodnocení fotbalového 
stadionu U Nisy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi FC Slovan Liberec a. s. a Statutárním městem Liberec, 
kterým se upravuje článek III. smlouvy, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací – odkoupení investičního zhodnocení fotbalového stadionu U Nisy dle 
návrhu kupní smlouvy č. j. 7003/03/0038 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci  mezi FC Slovan Liberec, a. s. a Statutárním 
městem Liberec, kterým se upravuje článek III. smlouvy, 

T: do 23. 11. 2003 
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  

předložit majetkoprávní operaci – odkoupení investičního zhodnocení fotbalového stadionu U 
Nisy dle návrhu kupní smlouvy č. j. 7003/03/0038 k projednání v zastupitelstvu města. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 572/03 

Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům Města a 
Stavebního bytového družstva A+G Stadion 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu Města na objektu „A+G“ (I. etapa 70 
b. j., II. etapa 63 b. j.) na zastavěných pozemcích 323/31, 323/32, 323/29, 323/28 v k. ú. Horní 
Růžodol, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. nebo 
jiné banky, jež poskytne hypoteční úvěr, ke krytí hypotečního úvěru pro Stavební bytové 
družstvo A+G Stadion, IČO 25434136, ve výši max. 65 mil. Kč,  

b) se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu Stavebního bytového družstva A+G 
Stadion na objektu „A+G“ (I. etapa 70 b. j., II. etapa 63 b. j.) na zastavěných pozemcích 323/31, 
323/32, 323/29, 323/28 v k. ú. Horní Růžodol, a to jako prvního v pořadí ve prospěch 
Českomoravské hypoteční banky, a. s. nebo jiné banky, jež poskytne hypoteční úvěr, ke krytí 
hypotečního úvěru pro Stavební bytové družstvo A+G Stadion, IČO 25434136, ve výši max. 65 
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mil. Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům Města a Stavebního 
bytového družstva A+G Stadion ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 11/2003 

USNESENÍ Č. 573/03 

Návrh majetkoprávní operace – přijetí daru (pozemky v k. ú. Liberec) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s předloženým návrhem majetkoprávní operace – bezúplatným převodem dílu „a“ o výměře 0,2 m2 
odděleného z p. p. č. 1609 v k. ú. Liberec z vlastnictví firmy SIAL architekti a inženýři spol.       
s r. o., se sídlem U Besedy 8/414, Liberec 1, IČO: 13831481 a dále p. p. č. 1608/3 o výměře 2 m2 
v k. ú. Liberec ze spoluvlastnictví firmy SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., se sídlem U 
Besedy 8/414, Liberec 1, IČO: 13831481, Ing. Petra Bendy, Haškova 978/24, Liberec 6, Ing. 
Vladimíra Raise, nám. Soukenné 26/7, Liberec 1, Ing. Vratislava Škody, Světlá 702/7, Liberec 14, 
Ing. Michala Andrle, U Mlékárny 455/5, Liberec 11, Ing. Andreje Mindžáka, Valdštejnská 375/12, 
Liberec 1 a Ing. Josefa Ptáčka, Neklanova 800/13, Liberec 14 do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, formou darovací smlouvy 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 574/03 

Návrh majetkoprávní operace – prodej pozemků (k. ú. Liberec – Perštýn) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávní operace:  
prodej poz. parc. č. 1387/8  a 1387/6 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 1229 m2 v k. ú. 
Liberec  do spoluvlastnictví: 
1/12 manž. MUDr. Lang Pavel a Ing. Langová Dagmar, bytem Hvězdná 17, Liberec V, 
1/12 manž. Ing. Šourek Michal, bytem Vlnařská 15, Liberec VI, 

MUDr. Šourková Petra, bytem Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa, 
1/12 manž. Proios Christian a Proiosová Hana, bytem Americká 45, Liberec III,  
1/12 manž. Ing. Houra Vladimír a Ing. Hourová Martina, bytem Seifertova 4, Liberec VI,  
1/12 manž. RNDr. Vojta Jaroslav a Ing. Vojtová Jana, bytem Za Humny 359, Liberec XXIII,  
1/12 manž. Ing. Wünsch Vladimír a Ing. Wünschová Dana, bytem Vackova 376, Liberec XXIII, 
1/12 manž. Ing. Petrík František a Ing. Petríková Iva, bytem Švermova 26, Liberec X,  
1/12 manž. Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I,  
1/12 manž. Obajdin Josef, bytem Dvořákova 36, 290 01 Poděbrady,  

Obajdinová Monika, bytem Purkyňova 1069/65, Liberec XIV,  
1/12 Vorel Petr, bytem Janáčkova 811/9, Liberec I,  
1/12 Kuttelwascher Lukáš, bytem Purkyňova 56, Liberec XIV,  Odstraněno: w
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1/24 Úlehlová Kateřina, bytem Truhlářská 19, Liberec II,  
1/24 MUDr. Křivohlávek Martin, U Sila 1204, Liberec – Vratislavice nad Nisou  
formou kupní smlouvy za kupní cenu 442.440,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 575/03 

Zrušení usnesení RM č. 565/02 a ZM č. 140/02 

Rada města po projednání 

z r u š u j e   

usnesení rady města ze dne 24. 9. 2002, č. 565/02 ve znění: 
„a) se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu města na objektu „A + G“ vč. 

zastavěných pozemků, 323/15, 323/13, 323/14, 323/16, 323/17, 323/18, 323/19, 323/20, 323/21, 
321/1, 1049 v k. ú. Horní Růžodol, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské 
hypoteční banky, a. s. nebo jiné banky, jež poskytne hypoteční úvěr, ke krytí hypotečního úvěru 
pro Stavební bytové družstvo A + G Stadion, IČO 25434136, ve výši max. 35 mil. Kč,  

b) se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu Stavebního bytového družstva A + G 
Stadion na objektu „A + G“ vč. zastavěných pozemků 323/15, 323/13, 323/14, 323/16, 323/17, 
323/18, 323/19, 323/20, 323/21, 321/1, 1049 v k. ú. Horní Růžodol, a to jako prvního v pořadí 
ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. nebo jiné banky, jež poskytne hypoteční úvěr, 
ke krytí hypotečního úvěru pro Stavební bytové družstvo A + G Stadion, IČO 25434136, ve výši 
max. 35 mil. Kč“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit zastupitelstvu města návrh na zrušení usnesení č. 140/02. 

T: 11/2003 

USNESENÍ Č. 576/03 

Protipovodňová ochrana města Liberce – etapa II. a III. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o protipovodňové ochraně a o dalším postupu její realizace. 

USNESENÍ Č. 577/03 

Návrh majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Liberec (Česká správa 
sociálního zabezpečení) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s investičním záměrem České správy sociálního zabezpečení na výstavbu nové provozní 
budovy v Liberci a s návrhem majetkoprávní operace – prodej p. p. č. 490 – část o výměře cca 
360 m2, p. p. č.491 – část o výměře cca 210 m2, p. p. č. 494 – část o výměře 36 m2, p. p. č. 495 Odstraněno: . 
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– část o výměře cca 100 m2 a p. p. č.  493/1 – část o výměře 50 m2 v k. ú. Liberec České 
správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, IČO 696300 formou kupní 
smlouvy za kupní cenu 2.000,- Kč/m2, 

2. s demolicí č. p. 208 na st. p. č. 488 a následným vybudováním parkovací plochy na části 
pozemkových parcel č. 488, 489, 493/1, 6003, 506, 507 a 508 v k. ú. Liberec na náklady 
Statutárního města Liberec tak, aby kolaudace parkovací plochy proběhla nejpozději 
s kolaudací nového objektu České správy sociálního zabezpečení Praha 

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. 578/03 

Návrh na změnu základních pravidel přidělování dotací z Ekofondu Statutárního 
města Liberec a způsob financování Ekofondu Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu základních pravidel pro přidělování dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec 
a způsob financování Ekofondu Statutárního města Liberec dle přílohy: 
 Návrh základních pravidel pro přidělování dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec 
 
1. Výběrové řízení je vyhlašováno 1x ročně, oblasti činností, na které je dotace poskytována, jsou 
    uvedeny v příloze č. 2. 

    Zadavatel pak pro  příslušný rok vymezí  pro jednotlivé oblasti činností okruhy témat, na které se 
v daném roce budou dotace Ekofondu přidělovat.  

 
2. O dotací z ekofondu mohou žádat fyzické a právnické osoby, nestátní organizace, spolky, 

sdružení a nadace.  
 
3. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích a přijímá je technický odbor, oddělení zeleně,   

odpadů a ekologické výchovy. Součástí žádosti  nutné pro její přijetí jsou dále :  
-  ekonomický rozbor činnosti na kterou je dotace požadována včetně zdrojů mimo Ekofond 
- zřizovací listiny organizace, dále listiny,  ze kterých musí vyplývat, kdo má oprávnění za 

organizaci jednat, případně jiné obdobné doklady jako statut organizace, výpis z obchodního 
rejstříku, živnostenský list, doklad o registraci organizace u MV ČR, stanovy organizace apod. 
(dle typu organizace). 

 
4. Přijaté žádosti posoudí Správní rada Ekofondu a rozhodne o přidělení výše dotace na  jedno-

tlivou činnost. Dotace je poskytována před započetím činnosti, je přísně účelově vázána na 
schválené činnosti. Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. Na jednu 
činnost nelze kumulovat finanční prostředky z jiných účelových fondů města. 

 
5. Po projednání žádosti o přidělení dotace je žadatel o výsledku  nejpozději  do 15. dnů od 

zasedání ZM písemně informován ( bez udání důvodu ). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti 
němu odvolat.       

 
6. O přidělení dotace z Ekofondu je sepsána smlouva mezi žadatelem a SML, ve smlouvě je jasně 

specifikována činnost, na kterou je dotace poskytnuta, doba trvání smlouvy, přísná účelovost 
poskytnutých prostředků a další smluvní podmínky.  Prostředky jsou žadateli poskytnuty po 
podpisu smlouvy oběma stranami do 21. dnů na jeho účet u peněžního ústavu.  

Odstraněno: 1

Odstraněno: ,

Odstraněno: ¶

Odstraněno: Z

Odstraněno: a

Odstraněno: ¶

Odstraněno:  

Odstraněno: uvedeny v příloze

Odstraněno:  ¶
          

Odstraněno: 

Odstraněno: - 

Odstraněno:             

Odstraněno: -                 

Odstraněno: ¶
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7. O činnosti na kterou byla přidělena dotace z Ekofondu zpracuje žadatel písemnou zprávu :  
 - u průběžných činností 2x a to v polovině cyklu a po ukončení závěrečnou zprávu do 30 dnů od 

ukončení  
-  u jednorázových  činností po jejím ukončení v termínu uvedeném ve smlouvě 

 
8. Způsob použití poskytnuté dotace doloží žadatel po ukončení činnosti formou vyúčtování 

v přehledné tabulce s kopiemi faktur či jiných účetních dokladů v termínu uvedeném ve 
smlouvě. Pokud  nebyla poskytnutá dotace vyčerpána, je žadatel povinen v termínu uvedeném 
ve smlouvě tyto zbylé prostředky vrátit na účet SML. Žadatel je rovněž povinen vrátit 
prostředky použité v rozporu se smluvními podmínkami. 

 
9. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 30 dnů po realizaci akce popřípadě 

odčerpání prostředků (viz smlouva) na technický odbor, oddělení zeleně, odpadů a ekologické 
výchovy. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce z pohledu žadatele.  

 
10. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o 
jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat 
minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí 
obsahovat předepsané náležitosti.  

 

11. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
vyúčtování),  nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následujících 24 měsíců 
v žádném z městských fondů, 

s o u h l a s í  

se stanovením výše finančních zdrojů Ekofondu Statutárního města Liberec na 1,000.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit stanovení výše finančních zdrojů zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 25. 11. 2003 

USNESENÍ Č. 579/03 

Mimořádná valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady 

s c h v a l u j e  

rozšíření předmětu podnikání společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. o tento obor živnosti:  
hostinská činnost  
a v důsledku tohoto rozhodnutí změnu stanov společnosti v následujícím znění: 
Článek 3:  Předmět podnikání společnosti  
Předmětem podnikání společnosti je:  
- poskytování tělovýchovných služeb a sportovních služeb  
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici  
- zprostředkování obchodu 
- specializovaný maloobchod 
- ubytovací služby 
- technické činnosti v dopravě 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- organizování sportovních soutěží 

Odstraněno: -   

Odstraněno: ¶

Odstraněno: -                 

Odstraněno: ¶
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- činnost informačních a zpravodajských kanceláří 
- směnárenská činnost 
- hostinská činnost 

a  u k l á d á  

předsedovi představenstva Sportovní areál Ještěd a. s. zajistit podání návrhu na zápis změny stanov 
do obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 580/03 

Hodnocení 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 21. 10. 2003 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e   

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 21. října 2003 tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 581/03 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 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. 

USNESENÍ Č. 582/03 

Organizační zajištění 10. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 konaného dne 
25. 11. 2003 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 10. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 25. 11. 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. Návrh majetkoprávní operace projednané v komisi pro výběr investorů – zástavba nároží ul. 

Moskevská – Revoluční  
4. Návrh majetkoprávní operace – přijetí daru (pozemky v k. ú. Liberec) 
5. Návrh majetkoprávní operace – výkup pozemku (k. ú. Vesec u Liberce) 
6. Návrh majetkoprávní operace – prodej pozemků (k. ú. Liberec – Perštýn) 
7. Privatizace budovy č. p. 16, ul. Českolipská, Liberec 35 
8. Návrh majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Liberec (Česká správa sociálního 

zabezpečení)  
9. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 140/02 
10.Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům města a Stavebního    

bytového družstva A+G Stadion 
11.Majetkoprávní operace – odkoupení investičního zhodnocení fotbalového stadionu U Nisy 
12.Patronátní prohlášení pro Stavby silnic a železnic, a. s., IČO 45274924, Národní tř. 10, Praha 1 
13.Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za 1. – 9. měsíc 2003 

Odstraněno: Konec stránky

Odstraněno: ě

Odstraněno: , primátora, 
náměstky primátora a 

Odstraněno: Souhlas se 
zřízením zástavního práva ke 
spoluvlastnickým podílům Města 
a Stavebního bytového družstva 
A+G Stadion

Odstraněno:  
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14.Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2002 
15.Návrh na nastavení finančních zdrojů Sportovního fondu Statutárního města Liberec na rok 2004 
16.Návrh na nastavení finančních zdrojů Kulturního fondu Statutárního města Liberec na rok 2004 
17.Návrh na nastavení finančních zdrojů Zdravotního a sociálního findu Statutárního města 

Liberec na rok 2004 
18.Návrh na změnu základní pravidel přidělování dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec a    

způsob financování Ekofondu Statutárního města Liberec v roce 2004 
19.Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání – statut, základní pravidla pro přidělení dotací a návrh na 

nastavení finančních zdrojů fondu na rok 2004 
20.Jmenování správních rad fondů Statutárního města Liberec 
21.Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
22.Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 
23.Informace, diskuse 
 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 privatizace bytové jednotky č. 450/003 v budově č. p. 450, ul. Masarykova, Liberec 1 – 

Ing. Fuchs 
 stížnost nájemníků Chrastavská č. p. 271, Liberec 2 na neoprávněné jednání na p. p. č. 

5278/2 v k. ú. Liberec – Ing. Fuchs 
 petice občanů proti ukončení provozu ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, zaevidovaná 

v kanceláři tajemníka pod čj. 322/03/S – Dvořáček Jiří, Smrková 1085, 460 14 Liberec 14 
– Mgr. Řeháček 

 petice občanů proti ukončení provozu MŠ Liberec, Klášterní 149/16, zaevidovaná 
v kanceláři tajemníka pod čj. 329/03/S – Mgr. Součková Monika, Hvězdná 486/11, 
Liberec 5 – Mgr. Řeháček 

 petice občanů proti ukončení provozu ZŠ Liberec, Růžodolská 118/26, zaevidovaná 
v kanceláři tajemníka pod čj. 323/03/S – Dörfl Bohumil, Zahradní 542, 460 01 Liberec 11 
– Mgr. Řeháček 

 3. návrh rozpočtu SML a řízených organizací na rok 2004 a návrh plánu hospodářské 
činnosti SML na rok 2004 – Ing. Kočárková  

 privatizace budovy č. p. 16, u. Českolipská, Liberec 35 – Ing. Fuchs 
 návrh odpovědi vedení TJ Lokomotiva Liberec ve věci žádosti o příspěvek na rekonstrukci 

povrchu hřiště – Mgr. Kalous 
 

 

 

 

 

 

 
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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