USNESENÍ
Z 19. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 9. 12. 2003
USNESENÍ Č. 585/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body III., IV., IX. a X. – MO Vratislavice nad Nisou:
IX. Stanovení prodejní ceny domu
Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu domu č. p. 348 v ul. Pivovarská v Liberci 30
s st.- p. č. 1874 o výměře 164 m2, p. p. č. 1878/1 o výměře 757 m2, p. p. č. 1875/2 o výměře 54 m2
a p. p. č. 1877/7 o výměře 116 m2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou v celkové výši 1,372.000,- Kč.
X. Věcné břemeno
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v omezení
vlastnického práva Ing. Jiřího Truhláře k pozemkové parcele 1922/15 v k. ú. Vratislavice nad
Nisou za úplatu (podle cenových předpisů platných v době uzavření řádné smlouvy o zřízení
věcného břemene) a na dobu neurčitou ve prospěch Statutárního města Liberec v tomto rozsahu:
vlastník pozemku má povinnost strpět „V.O. křižovatky I/14 – Tanvaldská ulice“ a umožnit
přístup k objektu za účelem údržby nebo opravy,
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body I.,II., V., VI., VII., VIII.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., V., VI., VII., VIII. ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 586/03
Majetkoprávní operace – nájem pozemků, nájem a výpůjčka pozemku, výpůjčka
pozemků, věcné břemeno, prominutí faktického užívání
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V.:
I.
Nájem pozemků
Rada města schvaluje nájem p. p. č. 1710/2, ostatní plocha, v k. ú. Liberec pro paní Evu
Cetkovskou, Široká 168/18, Liberec 2, za roční nájemné ve výši 343,- Kč na dobu neurčitou.
II.

Nájem a výpůjčka pozemku
Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 417/1, louka o výměře 112 m2 za roční nájemné
672,- Kč a výpůjčku p. p. č. 417/1, louka o výměře 138 m2 v k. ú. Horní Hanychov pro Jana
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Brennera, Jeronýmova 1094, Liberec 7 na dobu neurčitou.
III.

Výpůjčka pozemků
Rada města schvaluje výpůjčku na p. p. č. 5899/1, ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú.
Liberec pro Ing. Iva a Mgr. Šárku Kloučkovy, Svatoplukova 433/19, Liberec na dobu
neurčitou.
2. Rada města schvaluje výpůjčku části p. p. č. 29/3, o výměře 143 m2 v k. ú. Dolní
Hanychov od Dopravního podniku města Liberce, a. s., Mrštíkova 3, Liberec 3, IČO
47311975 pro Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978,
na dobu neurčitou.
3. Rada města schvaluje výpůjčku části p. p. č. 28, o výměře 223 m2 v k. ú. Dolní Hanychov
od Miloslava Stinky a Lubomíra Poplužníka, Ještědská 139/11, Liberec 8 pro Statutární
město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČO 262978, na dobu neurčitou.
4. Rada města schvaluje výpůjčku části p. p. č. 36, o výměře 93 m2 v k. ú. Dolní Hanychov
od ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMU spol. s r. o., Dr. Milady Horákové 44, Liberec 6, IČO
14869713 pro Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978, na
dobu neurčitou.

1.

IV. Věcné břemeno
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení
zemní telefonní přípojky a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2184/1, ost.
plocha v k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro ČESKÝ
TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 108,- Kč/m2.
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení
zemní telefonní přípojky a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2184/1, ost.
plocha v k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro ČESKÝ
TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 108,- Kč/m2.
3. 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. 859 ostatní
plocha v k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro
ČESKÝ TELECOM, a. s., Praha 3, Olšanská 55/5, IČO 60193336 za cenu 72,- Kč/m2.
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení
kabelové přípojky NN a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 5/18 v k. ú.
Machnín, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Severočeskou energetiku,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO 49903179, za cenu 36,- Kč/m2.
V. Prominutí faktického užívání
Rada města nesouhlasí s prominutím poplatku za faktické užívání p. p. č. 3692, zastavěná
plocha v k. ú. Liberec pro SAUL s. r. o., U Domoviny 491/1, Liberec 4, IČO 43224229.

USNESENÍ Č. 587/03
Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání
schvaluje
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 10/2003 a 11/2003
uživatel
adresa
hrobové místo
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Křepelová Věra
Vít Josef
Kraus Jaroslav
Kohoutová Věra
Smitková Anna
Teichmannová Naďa
Ošlejšek Pavel
Drapáková Jana
Hnatovský Jiří
Staňková Jaroslava, Ing.
Danczová Irma
Langhamrová Jana
Nováková Jana
Házi Zdeněk
Šírová Vlasta
Vávra Josef
Janečková Stanislava
Zakucia Jiří
Kurka Jan
Chudoba Václav
Kurková Andrea
Neumannová Marta
Markvart Zdeněk
Hlavinka Antonín
Malá Věra
Bartoš Josef
Polič Robert
Kyzlinková Ivana
Chocholová Monika
Hrabák Zdeněk, PhDr.
Fotr Jaroslav
Sieberová Milada
Lamačová Jana
Stejskalová Pavla
Nováková Marcela
Kulová Ludmila
Kropáček Vladimír
Loubková Bohumila
Kuhmeierová Anna
Rozycki Luděk
Markvart Zdeněk
Hrčková Ludmila
Koucká Růžena
Vaner Vladimír
Hnátová Jana, MUDr.
Balcarová Marcela
Bradáč Zdenek
Pícha Bohumil
Kolovratníková Jaroslava
Martinová Věra
Švejda Bohuslav
Mercová Helena, Ing.
Křivohlavá Jarmila
Nitschmann Otto
Rosslerová Věra

Matoušova 64, Liberec 3
Liščí 150, Liberec 25
Králův háj 395, Liberec 5
Rychtářská 609, Liberec 14
Okružní 509/10, Liberec 2
Luční 1008/16, Liberec 1
Sametová 838, Liberec 6
Na Žižkově 853/41, Liberec 6
Kubelíkova 495, Liberec 6
5. května 33/18, Liberec 1
Dvorská 396, Liberec 5
Ječná 486, Liberec 15
Vzdušná 1373, Liberec 1
Olbrachtova 601, Liberec 15
Soukenné nám. 7, Liberec 3
Křesomyslova 3, Liberec 14
Vlnařská 836, Liberec 6
Hvězdná 481, Liberec 5
Rychtářská 617, Liberec 14
Heřmanice 56, Dětřichov
Habartice 207
Ovocná 227, Liberec 6
Rozstání 137
Zoubkova 2160, Česká Lípa
Řež u Prahy 192
Fetrovská 18/913, Praha 6
Oskořínek 31, Nymburk
Zámecký vrch 1402, Liberec 30
Na Pískovně 646, Liberec 14
Květnové revoluce 325, Liberec 13
Votočkova 20, Liberec 7
Na Žižkově 637, Liberec 6
Na Hradbách 8, Liberec 1
Oldřichova 206, Liberec 3
Světlá pod Ještědem, Rozstání 163
Rižská 251, Liberec 19
Praha 10, Ruská 40
28. října 168/35, Liberec 7
Lučany nad Nisou 658
Za Domovem 333, Liberec 19
Rozstání 137
Františkovská 132, Liberec 3
Husova 459/88, Liberec 1
Broumovská 317/4, Liberec 6
Souhrady 6, Brno, PSČ 62 500
Klicperova 13, Liberec 4
Ves 4, Habartice
Srbská 414, Liberec 11
Winterova 486, Liberec 2
Vetiškova 737, Liberec 6
Jeřmanická 481, Liberec 25
Chotíkov 327, Plzeň
Dlážděná 1421, Liberec 30
Oldřichova 202, Liberec 3
PD Maršíkova 254/1, Liberec 6

III-185
STF-92
E-56
A-9
G-8
B-34
DK-18
J-8
XXII-66
NO
NO
STL-132
Z6-16
F-31
STL-14
L-1
XVIII-1
HK-272
V1-15
F-7
DK-321
L-265
DK-327
STJ-13
NO
VIII-29
M-8
HK-258
DK-193
KZ-VI-17
KZ-E-24
IV-7
NO
XVIII-99
STK-47
B-41a
STK-48
XVIIIS-40
XVIII-91
NO-50
DK-338
STH-31
Z9-32
XXII-78
XVIII-293
L-26
STF-111
NO-52
NO-54
L-48
XIV-137
L-195
HK-332
KZ-D-36
HK-36
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Pošvicová Věra
Hořátev 95, Zvěřínek
HK-95
Hněličková Irena
Frimlova 224, Liberec 5
XII-42
Hněličková Irena
Frimlova 224, Liberec 5
XII-43
Didiová Mária
Jablonecká 647, Liberec 1
NO
Táborská Zora
Gorkého 3, Liberec 1
XXII-8
Janičová Eva
Nezvalova 653, Liberec 15
STK-20
Kropáček Jindřich
Horská 605, Liberec 1
Z10-18
Staňková Ludmila
Jáchymovská 253, Liberec 10
STH-30
Oliva Eduard
Vysoká 173/26, Liberec 3
IV-25
Jirek Jiří
Dlouhá 3095, Větrov
XXII-76
Machovičová Jana
Malátova 430, Liberec 12
Z13-10
Jírová Zuzana
Fučíkova 3, Liberec 5
Z13-18
Rakitová Miroslava
Sáňkařská 364, Liberec 19
KZ-A-2
Lanková Edita
Charbinská 269, Liberec 19
KZ-A-21
Doležal Jaromír
Polit. vězňů 6, Plzeň
HK-105
Zlámalová Jiřina
Matoušova 64, Liberec 3
DK-520
Čermáková Milena
Májová 251, Liberec 30
NO-14
Čermáková Milena
Májová 251, Liberec 30
NO-15
Nováčková Miluše, MUDr. 5. května 67, Liberec 1
B-63
Zikán Jiří, Ing.
Purkyňova 1069, Liberec 14
NO-28
Heroltová Zuzana
Na Žižkově 368, Liberec 6
DK-571
Heroltová Zuzana
Na Žižkově 368, Liberec 6
DK-572
Pavlíček Jaromír
M. Horákové 361, Liberec 4
XIV-152
Popelínská Mária
Andělská Hora 29, Chrastava
XIV-27
Růžičková Jarmila
Kubelíkova 33, Liberec 8
L-10
Petrášová Věra, MUDr.
Sosnová 471, Liberec 15
NO-velké
a ukládá
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. 588/03
Správa veřejných WC na Soukenném náměstí
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření mandátní smlouvy s Technickými službami města Liberce na zabezpečení a údržbu
podzemního objektu na Soukenném náměstí dle požadavku Statutárního města Liberce a odměnu
za správu ve výši 1.000,- Kč měsíčně, a to od 01/2004
a ukládá
1. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zahrnout schválenou výši odměny za správu do rozpočtu roku 2004
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
zajistit uzavření mandátní smlouvy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 589/03
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Komise pro výběr zájemců o odkoupení nemovitostí formou „Blokové
privatizace“
Rada města po projednání
zřizuje
Komisi pro výběr zájemců o odkoupení nemovitostí formou „Blokové privatizace“
a jmenuje
členy a předsedu komise
1. Ing. Jiří Kittner
– předseda komise
2. Naďa Jozífková
– člen komise
3. Ing. Eva Kočárková
– člen komise
4.Mgr. Stanislav Cvrček
– člen komise
5.Jiří Zeronik
– člen komise
6.JUDr. Josef Vondruška – člen komise
7.Robert Dušek
– člen komise
Ing. Ladislav Fuchs
Ing. Josef Mazáč

– hlas poradní
– organizační zajištění

USNESENÍ Č. 590/03
Předkupní právo:
a) bytová jednotka č. 562/018 v budově č. p. 562, ul. Letná, Liberec 12
b) budova č. p. 268, ul. Finská, Liberec 8
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec:
a) k bytové jednotce č. 562/018 v budově č. p. 562, ul. Letná, Liberec 12 včetně podílu na
příslušných pozemcích za cenu 570 000,- Kč
b) k budově č. p. 268, ul. Finská, Liberec 8 a pozemku p. č. 720, k. ú. Dolní Hanychov za cenu
2,000.000,- Kč.

USNESENÍ Č. 591/03
Privatizace budovy č. p. 118, ul. Barvířská, Liberec 3
Rada města po projednání
schvaluje
záměr prodeje budovy č. p. 118, ul. Barvířská, Liberec 3 včetně pozemku p. č. 1567/1, k. ú.
Liberec, za cenu odhadní navýšenou o náklady spojené s prodejem, dle § 38 „Zásad postupu při
privatizaci nemovitostí“
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
předložit návrh majetkoprávní operace k projednání v radě města.
T: 01/2004

USNESENÍ Č. 592/03
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Vrácení jistiny
Rada města po projednání
neschvaluje
vrácení jistiny ve výši 173 000,- Kč zaplacené firmou liberecká REALITNÍ s. r. o. v souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení na prodej budovy č. p. 613, ul. Hrazená, Liberec 3.

USNESENÍ Č. 593/03
Dodatek k mandátní smlouvě se správcem městského majetku
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku k mandátní smlouvě, která je uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a
společností Realbyt s. r. o. na správu městského majetku, ve smyslu předložených návrhů a
zdůvodnění, kdy takto vykonávaná správa městského majetku a současně platnost uzavřené
mandátní smlouvy bude skončena k datu 30. 4. 2004
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. 594/03
Změna Statutu města Liberce
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2001 Statut
města Liberec v podobě varianty A, která zní:
1. V článku 10 se doplňuje písmeno l), které zní:
l) zřizovat a rušit předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící na území
městského obvodu
2. V článku 12 se doplňuje písmeno y), které zní:
y) zřizuje a ruší předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící na území
městského obvodu a schvaluje jejich zřizovací listiny
3. V článku 13 se doplňuje písmeno s), které zní:
s) plní vůči předškolním zařízením, základním školám a školským zařízením jim sloužícím
na území městského obvodu úkoly zřizovatele, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městského
obvodu
4. Článek 23 zní:
5. Město Liberec zakládá, zřizuje a ruší právnické osoby
6. Městský obvod je oprávněn na svém území zřizovat a rušit předškolní zařízení, základní
školu a školská zařízení jim sloužící a vykonávat úkoly jejich zřizovatele.
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003
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USNESENÍ Č. 595/03
Zrušení vyhlášky č. 3/95 o zvýšení nájemného ve vyjmenovaných částech města
Liberce
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/95 o zvýšení
nájemného ve vyjmenovaných částech města Liberce
a ukládá
1. odboru sociální péče ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek,
upravit nájemní smlouvy v důsledku zrušení vyhlášky č. 3/95,
T: 31.12. 2003
2. odboru správy kapitálu,
zpracovat postup stanovení výše nájemného v městských bytech.
T: 2/04

USNESENÍ Č. 596/03
Výjimka z Nařízení statutárního města Liberec č. 5/2003
Rada města po projednání
schvaluje
udělení výjimky z Nařízení Statutárního města Liberec č. 5/2003 o stavební uzávěře na pozemcích
p. č. 1260/2, 1260/3, 1260/4 v k. ú. Vesec u Liberce pro stavbu tří rodinných domů,
neschvaluje
udělení výjimky z Nařízení Statutárního města Liberec č. 5/2003 o stavební uzávěře na pozemku
p. č. 942/3 v k. ú. Vesec u Liberce
a ukládá
Bc. Vladimíru Andresovi, vedoucímu stavebního úřadu,
zajistit oznámení rozhodnutí rady o udělení (neudělení) výjimek ze stavební uzávěry žadatelům.
T: 31. 12. 2003

USNESENÍ Č. 597/03
Obchodní veřejná soutěž „Opravy a údržba komunikací včetně chodníků a
schodišť v letech 2003 – 2006“
Rada města po projednání
schvaluje
zrušení obchodní veřejné soutěže „opravy a údržba komunikací včetně chodníků a schodišť
v letech 2003 – 2006“
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, zástupci zadavatele a primátorovi města,
v souladu s právem vyhrazeným v podmínkách obchodní veřejné soutěže zveřejněné v Obchodním
věstníku dne 23. 4. 2003 pod zn.: 169536-16/03 a v souladu s § 66 odst. 2 zákona 199/1994 Sb.
v platném znění, tuto obchodní veřejnou soutěž zrušit.
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T: ihned

USNESENÍ Č. 598/03
Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberce na rok 2003 dle doplněné
důvodové zprávy
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberce na rok 2003 zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 599/03
Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
na rok 2004
Rada města po projednání
schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec na rok 2004.

USNESENÍ Č. 600/03
Návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na změnu termínu
uzávěrky pro předložení žádostí I. kola
Rada města po projednání
schvaluje
návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na změnu termínu uzávěrky pro
předložení žádostí I. kola z 31. 12. 2003 na 31. 1. 2004
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění změny termínu uzávěrky pro předložení žádostí I. kola.
T: ihned

USNESENÍ Č. 601/03
Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů
Rada města po projednání
schvaluje
1. Danušce Vaníčkové – přidělení bytu o vel. 1+0 I kat. v Liberci 6, Burianova 969
2. Čeňku Svobodovi – přidělení bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 25, Česká 622
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3. Pavlu Kotkovi – přidělení bytu o vel. 1+0 II. kat. v Liberci 6, Maršíkova 254
4. manželům Horkým – přidělení bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 25, Česká 622
5. Ireně Matyásové – přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 6, Burianova 1071
6. Blance Kolenčíkové – přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 25, Česká 617
7. Albínu Medvedíkovi – přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci 25, Česká 617
a ukládá
Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,
uzavřít nájemní smlouvy.
T: 31. 1. 2004

USNESENÍ Č. 602/03
Přednostní řešení bytové situace
Rada města po projednání
schvaluje
přednostní řešení bytové situace
a ukládá
Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv:
1. Nájemníci domu České mládeže 314, Liberec 6 – poskytnutí náhradních bytů na dobu neurčitou
z důvodu demolice (všechny demolice řešit urychleně bez ohledu na jiná rozhodnutí rady města
o přednostním přidělení bytu).
2. Ivana Hrubešová – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+2 III. kat. do úpravy na vlastní náklady
v Liberci 30, Tanvaldská 44.
3. Livia Christiánová – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 3, Soukenné nám. 26 na
dobu neurčitou na základě dispozice.
4. Helena Papová – prodloužení smlouvy o ubytování o 6 měsíců.
5. Jelena Pěkníková – prodloužení smlouvy o ubytování o 6 měsíců.
a rozhodla nepřidělit byty těmto žadatelům
6. Irena Herknerová – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+2.
7. Kiala Joao – poskytnutí nájmu bytu.
8. Karim Zade Muhamad Hakim – poskytnutí nájmu bytu nebo části rodinného domu.
9. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci – poskytnutí 2 služebních bytů o vel. 1+2 do úpravy na vlastní
náklady.
T: 30. 6. 2004

USNESENÍ Č. 603/03
Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města
Liberec – I. kolo výběrového řízení pro období prosinec 2003 až květen 2004
Rada města po projednání
souhlasí
s rozhodnutím správní rady fondu o přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu
Statutárního města Liberec pro období prosinec 2003 až květen 2004 ve výši 563 000,a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu města ke schválení.
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T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 604/03
Odvolání z funkce a jmenování předsedy bytové komise
Rada města po projednání
odvolává
pana Mgr. René Havlíka, bytem Energetiků 586, Liberec 4 z funkce předsedy bytové komise
a jmenuje
Ing. Marii Pavlovou, členku bytové komise, předsedkyní bytové komise.
T: ihned

USNESENÍ Č. 605/03
Odvolání paní Ivanky Třmínkové z funkce ředitelky Mateřské školy Liberec,
Žitná 832/19
Rada města po projednání
odvolává
paní Ivanku Třmínkovou z funkce ředitelky Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 k 31. 12. 2003
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
a) požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas s odvoláním
ředitelky Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 (§ 14 odst. 8 zák. č. 564/1990 Sb.)
b) zajistit ředitelce výše uvedené mateřské školy předání odvolacího dekretu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 606/03
Jmenování a platový výměr ředitele Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19
Rada města po projednání
jmenuje
se souhlasem Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje do funkce ředitelky
Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 paní Jindřišku Veselou ke dni 1. 1. 2004,
schvaluje
platový výměr ředitelky Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 dle důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
a) zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19
b) zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 607/03
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Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro paní Ivanku Třmínkovou, ředitelku
Mateřské školy v Liberci, Žitná 832/19
Rada města po projednání
schvaluje
mimořádnou odměnu ve výši 3 000,- Kč pro paní Ivanku Třmínkovou, ředitelku Mateřské školy
v Liberci, Žitná 832/19 k příležitosti odchodu do starobního důchodu
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
informovat o rozhodnutí rady města paní Ivanku Třmínkovou, ředitelku Mateřské školy v Liberci,
Žitná 832/19.
T: ihned

USNESENÍ Č. 608/03
Zrušení provozu Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2
Rada města po projednání
souhlasí
se zrušením Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2 a s jejím vyřazením ze sítě škol a školských
zařízení s účinností od 31. 7. 2004
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 609/03
Zrušení provozu Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15
Rada města po projednání
souhlasí
se zrušením Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15 a s jejím vyřazením ze sítě
škol a školských zařízení s účinností od 31. 7. 2004
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 610/03
Zrušení provozu Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26
Rada města po projednání
souhlasí
ze zrušením Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26 a s jejím vyřazením ze sítě škol a
školských zařízení s účinností od 30. 6. 2004
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a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 611/03
Stanovení kapacity základních, zvláštních a mateřských škol v rámci přijatého
návrhu úpravy sítě škol a předškolních zařízení
Rada města po projednání
navrhuje
stanovit kapacity
Základní školy Liberec, Jabloňová 564/43 na počet 480 žáků
Základní školy Liberec, Barvířská 38/6 na počet 400 žáků, školní družiny na počet 100 žáků
Základní školy Liberec, Švermova 114/38 na počet 375 žáků, školní družiny na počet 150 žáků a
jídelny základní školy na počet 375 jídel
Základní školy Liberec, U Soudu 369/8 na počet 340 žáků, školní družiny na počet 150 žáků a
jídelny základní školy na počet 420 jídel
Základní školy Liberec, Sokolovská 328 na počet 660 žáků, školní družiny na počet 170 žáků a
jídelny základní školy na počet 750 jídel
Základní školy Liberec, Dobiášova 851/5 na počet 680 žáků, školní družiny na počet 250 žáků
Zvláštní škola Liberec, Gollova 394/4 na počet 114 žáků, školní družiny na počet 25 žáků a
jídelny zvláštní školy na počet 250 jídel
Mateřské školy „Motýlek“ Liberec, Broumovská 840/7 na počet 175 dětí a jídelny mateřské
školy na počet 200 jídel
Odloučeného pracoviště ZŠ Liberec, Heřmánkova 95 - Mateřské školy Liberec, Stará 107 na
počet 25 dětí a jídelny mateřské školy 95 jídel
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
uplatnit u Krajského úřadu Libereckého kraje žádost o provedení změny v zařazení do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení.
T: ihned

USNESENÍ Č. 612/03
Návrh nového platového zařazení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení
Rada města po projednání
schvaluje
návrh platového zařazení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2004
dle důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
o rozhodnutí rady města informovat příslušné ředitele škol, předškolních a školských zařízení a
zajistit zpracování nových platových výměrů.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 613/03
Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (SML – České Dráhy, akciová
společnost)
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit materiál zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 614/03
Podnět k pořízení 12. změny závazné části územního plánu města Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s pořízením 12. změny závazné části územního plánu,
doporučuje
schválit podněty č. 12/1 a 12/2 dle tabulky „Podněty č. 12/1 – 12/3 pro 12. změnu závazné části
územního plánu“
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit podnět k pořízení 12. změny závazné části územního plánu v rozsahu schválených
podnětů č. 12/1 a 12/2 zastupitelstvu města ke schválení.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 615/03
Harmonogram pořizování změn závazné části územního plánu města Liberec –
postup vyplývající z organizačního řádu
Rada města po projednání
bere na vědomí
stav pořizování změn závazné části územního plánu,
souhlasí
s navrženým harmonogramem pořizování změn závazné části územního plánu v následujícím
režimu:
1. etapa
Příjem podnětů/žádostí o změnu
1. 10. – 31. 3.
Průběžné zpracování a příprava podnětů dle standardu činností
Předložení Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.
duben
Seminář pro členy zastupitelstva a členy výborů
duben
Předložení radě města
květen
Předložení zastupitelstvu města
květen
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2. etapa
Příjem podnětů/žádostí o změnu
1. 4. – 30. 9.
Průběžné zpracování a příprava podnětů dle standardu činností
Předložení Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.
říjen
Seminář pro členy zastupitelstva a členy výborů
říjen/listopad
Předložení radě města
listopad
Předložení zastupitelstvu města
listopad
Zastupitelstvo města má právo mimo uvedený harmonogram rozhodnout o pořízení změny
závazné části územního plánu.
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit harmonogram pořizování změn závazné části územního plánu ke schválení Zastupitelstvu
města Liberec.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 616/03
Zpracování digitální technické mapy města Liberce
Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o postupu přípravy obchodní veřejné soutěže „Zpracování digitální technické mapy
města Liberce“
a schvaluje
- podmínky obchodní veřejné soutěže „Zpracování digitální technické mapy města Liberce“
- složení komisí pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek obchodní veřejné
soutěže „Zpracování digitální technické mapy města Liberce“
Komise pro otevírání obálek:
1. Ing. Jaroslav Suchý,
pověřený řízením odboru strategie a územní koncepce
2. Malvína Rejmontová,
odd. veřejných zakázek Statutárního města Liberec
3.Ing. Martina Rychecká, Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele
Náhradníci:
1. Mgr. Marcela Hegrová, právní odbor Statutárního města Liberec
2. Michaela Pilná, Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
1. Ing. Jiří Veselka,
náměstek primátora
2. Ing. Vítězslav Novotný, Český Telecom a. s.
3. Pavel Holub,
SčP a. s.
4. Ing. David Fürst,
SVS a. s.
5. Irena Svádová,
SčVaK a. s.
6. Jan Šulc,
Teplárna a. s.
7. zástupce
Krajský úřad Libereckého kraje
8. Ing. Jiří Hruboň,
Liberecká IS, a. s.
9. Ing. Dagmar Volanská, odbor strategie a územní koncepce
Náhradníci
1. Ing. Jiří Kittner,
2. Pavel Rek,

primátor města
Český Telecom a. s.
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3. Tomáš Grisa,
4. Ing. Jan Zikeš,
5. Ing. Milan Carda,
6. Zdeněk Kučera,
7. zástupce
8. Mgr. Libor Rygál,
9. Ing. Jaroslav Suchý,

SčP a. s.
SVS a. s.
SčVaK a. s.
Teplárna a. s.
Krajský úřad Libereckého kraje
Liberecká IS, a. s.
pověřený řízením odboru strategie a územní koncepce

USNESENÍ Č. 617/03
Ceny za nucené odtahy silničních vozidel a střežení těchto vozidel na určeném
parkovišti
Rada města po projednání
zrušuje
původní znění v části 1 „Ceny za nucené odtahy silničních vozidel a střežení těchto vozidel na
určeném parkovišti“, schválené Radou města Liberce dne 9. 9. 2003:
1. Maximální ceny za odtahy vozidel činí:
a) za jeden neúplný odtah ………………………………….600,- Kč
b) za jeden úplný odtah, včetně parkovného a střežení vozidla do 24. hodiny dne, kdy byl
uskutečněn odtah ……………………………………… 2 000,- Kč
Inkasováním poplatku dle části 1 písm. a) i b) je pověřena Městská policie Liberec
a schvaluje
novelizované znění v části 1 „Ceny za nucené odtahy silničních vozidel a střežení těchto vozidel
na určeném parkovišti“ následovně:
1. Maximální ceny za odtahy vozidel činí:
a) za jeden neúplný odtah ………………………………….600,- Kč
b) za jeden úplný odtah, včetně parkovného a střežení vozidla do 24. hodiny dne, kdy byl
uskutečněn odtah ……………………………………… 2 000,- Kč
Inkasováním poplatku dle části 1 písm. a) je pověřena Městská policie Liberec a dle části 1 písm.
b) provozovatel odtahové služby.

USNESENÍ Č. 618/03
Cyklistická stezka kolem areálu firmy LVZ – GEA, a. s.
Rada města po projednání
schvaluje
předložený postup
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, pověřenému řízením odboru strategie a územní koncepce,
1. zadat studii v rozsahu dokumentace k územnímu rozhodnutí na náhradní komunikaci pro pěší a
cyklisty kolem areálu LVZ, a. s.
2. podat žádost ke spolufinancování investiční akce ze Státního fondu dopravní infrastruktury
v měsíci březnu příslušného roku,
3. připravit návrh majetkoprávního vypořádání na základě zpracované dokumentace k územnímu
rozhodnutí a předložit radě města a zastupitelstvu města.
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T: 03/04

USNESENÍ Č. 619/03
Určení provozovatele odtahové služby na dobu určitou
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým procesním harmonogramem pro obchodní veřejnou soutěž na zajišťování odtahové
služby na dobu určitou,
schvaluje
předloženou mandátní smlouvu,
pověřuje
podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě mandátní smlouvy
jejím zajišťováním na dobu určitou Technické služby města Liberce, a. s., přičemž délka platnosti
uzavřené mandátní smlouvy je limitována výškou kontraktu, tj. 2 mil. Kč bez DPH
a ukládá
1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
podepsat předloženou mandátní smlouvu.
T: 12/03
2. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit do 1. rozpočtového opatření roku 2004 příjmy a výdaje související s realizací odtahové
služby.
T: 05/04

USNESENÍ Č. 620/03
Opční smlouva – Stavební bytové družstvo A+G Stadion
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem Opční smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Stavebním
bytovým družstvem A+G Stadion, IČO 25434136
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh Opční smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 621/03
Převod účasti Statutárního města Liberec ve společnosti PALMERA spol. s r. o.
na společníka Aleše Vavrušku, bytem Březový vrch 32, 460 15 Liberec XV –
Starý Harcov
Rada města po projednání
bere na vědomí
stav společnosti Palmera spol. s. r. o.,
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souhlasí
1. se záměrem převodu obchodního podílu Statutárního města Liberec ve společnosti Palmera
spol. s r. o., IČ 47282410, Železná ulice 2, Liberec společníkovi Aleši Vavruškovi, bytem
Březový vrch 32, Liberec 15 za tržní ocenění ve výši 39 000,- Kč,
2. s delegováním zástupce Statutárního města Liberec k účasti na valné hromadě společnosti
Palmera spol. s r. o. Ing. Jiřího Veselku, kterého pověřuje jednáním o realizaci schváleného
záměru
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit záměr převodu i delegování zástupce Statutárního města Liberec na jednání valné
hromady společnosti Palmera spol. s r. o. zastupitelstvu města ke schválení.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 622/03
Nepeněžní vklad Statutárního města Liberec do základního kapitálu Sportovního
areálu Liberec s. r. o.
Rada města po projednání
souhlasí
s nepeněžním vkladem Statutárního města Liberec do základního kapitálu společnosti Sportovní
areál Liberec s. r. o., IČ 27075397, a to v následujícím rozsahu nemovitostí nacházejících se v k. ú.
Horní Růžodol, obec Liberec:
pozemek p. p. č. 306/1, o výměře 31914 m2, ostatní plocha, sportoviště
pozemek p. p. č. 308, o výměře 5425 m2, zastavěná plocha, vč. objektu s číslem popisným 494
pozemek p. p. č. 311/2, o výměře 825 m2, zastavěná plocha, pozemek s cizí stavbou bez č. p.
pozemek p. p. č. 311/3, o výměře 2460 m2, ostatní plocha, sportoviště
pozemek p. p. č. 311/10, o výměře 1761 m2, ostatní plocha, sportoviště
pozemek p. p. č. 311/15, o výměře 1241 m2, zastavěná plocha, pozemek s cizí stavbou bez č. p.
pozemek p. p. č. 317/1, o výměře 477 m2, zastavěná plocha, zbořeniště.
Cena nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem č. 2016-108/2003, 2017-109/2003 a
2018-110/2003 Ing. Josefa Nadrchala a činí 154,828.231,- Kč
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na nepeněžitý vklad Statutárního města Liberec do základního kapitálu společnosti
Sportovní areál Liberec s. r. o. k projednání v zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 623/03
Rozhodnutí valné hromady Sportovního areálu Liberec, s. r. o.
Rada města po projednání ve funkci valné hromady:
Valná hromada společnosti Sportovní areál Liberec, společnost s ručením omezeným.
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.
Jediný společník společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., IČ 27075397, zapsané u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 94406, jehož jménem Rada města Liberec činí při výkonu
působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. toto rozhodnutí:
souhlasí
s návrhem na zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným formou nepeněžitého
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vkladu Statutárním městem Liberec a to v rozsahu nemovitostí nacházejících se v k. ú. Horní
Růžodol, obec Liberec:
pozemek p. p. č. 306/1, o výměře 31914 m2, ostatní plocha, sportoviště
pozemek p. p. č. 308, o výměře 5425 m2, zastavěná plocha, vč. objektu s číslem popisným 494
pozemek p. p. č. 311/2, o výměře 825 m2, zastavěná plocha, pozemek s cizí stavbou bez č. p.
pozemek p. p. č. 311/3, o výměře 2460 m2, ostatní plocha, sportoviště
pozemek p. p. č. 311/10, o výměře 1761 m2, ostatní plocha, sportoviště
pozemek p. p. č. 311/15, o výměře 1241 m2, zastavěná plocha, pozemek s cizí stavbou bez č. p.
pozemek p. p. č. 317/1, o výměře 477 m2, zastavěná plocha, zbořeniště.
Cena nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem č. 2016-108/2003 a 2017-109/2003 Ing.
Josefa Nadrchala a činí 154,828.231,- Kč
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, jednateli společnosti,
zajistit v souladu s § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku, aby příslušné orgány společnosti podaly
návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
T:

do jednoho měsíce po
vložení
do
katastru
nemovitostí

USNESENÍ Č. 624/03
Delegace na mimořádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti,
a. s.
Rada města po projednání
souhlasí
s delegací Mgr. Stanislava Cvrčka na mimořádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské
společnosti, a. s. se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, která se bude konat dne 19. 12. 2003
v Liberci
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na delegaci na mimořádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti,
a. s. zastupitelstvu města ke schválení.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 625/03
Rezignace člena komise kultury a jmenování nového člena komise kultury
Rada města po projednání
odvolává
pana Mgr. Pavla Harvánka, bytem Masarykova 697/30, 460 01 Liberec 1 z funkce člena komise
kultury na jeho vlastní žádost,
jmenuje
pana PhDr. Františka Sokola za nového člena komise kultury, poradního orgánu Rady města
Liberec
a ukládá
Mgr. Aloisovi Čvančarovi, předsedovi komise kultury,
seznámit oba žadatele s rozhodnutím Rady města Liberec.
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T: ihned

USNESENÍ Č. 626/03
Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města za 2. pololetí 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem na poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města dle důvodové zprávy
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit tento návrh na poskytnutí další odměny ke schválení zastupitelstvu města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 627/03
Změna sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném
přístupu k informacím
Rada města po projednání
schvaluje
nový sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím s platností od 1. 1. 2004
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,
zapracovat schválený sazebník do vnitřní směrnice magistrátu.
T: neodkladně

USNESENÍ Č. 628/03
Tarifní podmínky městské hromadné dopravy (MHD) v Liberci
Rada města po projednání
schvaluje
tarifní podmínky městské hromadné dopravy ve městě Liberci ve znění navrženém v důvodové
zprávě,
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se zrušuje Nařízení Statutárního města Liberec č.
4/2001 o tarifních podmínkách městské hromadné dopravy v Liberci
a ukládá
1. Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
zajistit vydání schválených tarifních podmínek DPmL, a. s.,
T: neprodleně
2. představenstvu DPmL, a. s.,
zajistit od 1. 1. 2004 provoz MHD za podmínek stanovených těmito tarifními podmínkami a
po uplynutí šesti měsíců platnosti předložit radě města provozní a ekonomické vyhodnocení
nového tarifu.
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Čl. 1
Tarifní podmínky městské hromadné dopravy v Liberci
Čl. 2
Jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové přenosné a nepřenosné jízdenky platí v celé síti MHD po
stanovené časové období.

Čl. 3
a) Jízdenka pro jednotlivou jízdu bez přestupu
Cena jednotlivého jízdného pro jízdu po dobu 20 minut od označení jízdenky znehodnocovačem
základní …………………………………….10 Kč
zlevněná ……………………………………..5 Kč
b) Jízdenka pro jednotlivou jízdu s možností přestupu
Cena jednotlivého jízdného pro jízdu po dobu 45 minut od označení jízdenky znehodnocovačem
základní …………………………………....16 Kč
zlevněná …………………………………….8 Kč
c) Jízdenka pro jednotlivou jízdu bez přestupu v prodeji u řidiče
Cena jednotlivého jízdného pro jízdu po dobu 45 minut od označení jízdenky znehodnocovačem
základní ……………………………………16 Kč
zlevněná …………………………………….8 Kč

Čl. 4
Časové předplatné jízdné
a)

Přenosné jízdenky
Ceny časových přenosných jízdenek – kuponů jsou stanoveny takto:
Jednodenní základní ………………………. 50 Kč
Jednodenní zlevněné ……………………….25 Kč
Dvoudenní základní ………………………..80 Kč
Dvoudenní zlevněná ………………………..40 Kč
Sedmidenní základní ………………………160 Kč
Sedmidenní zlevněná ……………………….80 Kč
Třicetidenní přenosná ……………………..600 Kč
Skupinová jednodenní …………………….100 Kč (maximálně 2 dospělí a 3 děti ve věku do 15ti
let)
Jednodenní jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky znehodnocovačem.
Dvoudenní, týdenní, třicetidenní a skupinové jednodenní jízdenky platí po příslušné období
vyznačené na jízdence a pro její zakoupení ve formě kuponu není nutné předložit platnou
průkazku MHD (kmenový list) vystavený DPML.

b)



Nepřenosné jízdenky
Ceny časových nepřenosných jízdenek – kuponů jsou stanoveny takto:
Jízdné / jízdné se slevou pro občany s trvalým pobytem na území města Liberce:
Třicetidenní základní …………………………420 Kč/380 Kč
Třicetidenní zlevněné …………………………210 Kč/190 Kč
Čtvrtletní …………………………………….1100 Kč/975 Kč
Roční ………………………………………..4000 Kč/3600 Kč
Třicetidenní základní a zlevněné jízdenky platí 30 dní od požadovaného data platnosti
vyznačeného na kuponu dle přání cestujícího v okamžiku prodeje.
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Datum prodeje, počátku a ukončení platnosti je vytištěno na kuponu.
Pro zakoupení předplatné jízdenky – kuponu je nutné předložit platnou průkazku MHD
(kmenový list) vystavený DPML, za stanovených podmínek.

a) Zvláštní nepřenosné jízdenky
Ceny zvláštních časových nepřenosných jízdenek – kuponů jsou stanoveny takto:
Třicetidenní jízdenka „SENIORPAS“ ……………………………………..150 Kč
Roční jízdenka „SENIORPAS“ …………………………………………..1500 Kč
Roční jízdenka pro držitele „Zlaté Janského plakety“…………………….1500 Kč
Roční jízdenka pro zaměstnance DPmL……………………………………100 Kč
Roční jízdenka pro rodinné příslušníky zaměstnance DPmL………………200 Kč

Čl. 5
Zlevněné jízdné
1. Za zlevněné jízdné se za jízdenku dle čl. 3 vyhlášky. pro jednotlivou jízdu přepravují děti a
mladiství od 6ti do 15ti let a poživatelé starobních důchodů starší 70ti let.
2. Nárok na zlevněnou předplatnou jízdenku – kupon dle čl. 4a) a b) mají:
a) děti od 6ti do 15ti let
b) žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu a studenti vysokých škol
podle zvláštního předpisu za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14
zvláštního předpisu s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 10
zvláštního předpisu
c) poživatelé starobních důchodů a poživatelé invalidních důchodů a jim na roveň
postavených důchodů (s výjimkou částečného invalidního důchodu)
1. Nárok na „Seniorpas“ (dále jen „Sp“) předplatnou jízdenku – kupon dle čl. 4 a), mají
poživatelé starobních důchodů starší 70ti let.

Čl. 6
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6ti let věku
b) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR,
Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé
potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního
zákona. Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly
provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem.
d) dětský kočárek s dítětem a sáňky s dítětem
e) jeden pár lyží i s holemi
f) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní
předpis

Čl. 7
Přeprava zavazadel a psů
Za přepravu zavazadla, které přesahuje jeden z rozměrů 30 x 40 x 70 cm a není vyloučeno
z přepravy (viz Smluvní přepravní podmínky), psa, jízdního kola, kočárku bez dítěte a sáněk bez
dítěte a více jak jednoho páru lyží, se platí v celé síti jednotné jízdné ve výši 8 Kč/kus nebo psa.
Platnost jízdenky je omezena dobou maximálně 60 minut od jejího označení. pro pravidelnou
přepravu zavazadla nebo psa je možné zakoupit předplatnou 30ti denní jízdenku – kupon.
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Držitel platné nepřenosné časové jízdenky má nárok na bezplatnou přepravu jednoho zavazadla,
které přesahuje jeden z rozměrů 30 x 40 x 70 cm a není vyloučeno z přepravy podle ustanovení
Smluvních přepravních podmínek, nebo jednoho psa (jízdenky uvedené v článku 4.,odst. b) až c).

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje nařízení č. 4/2001, o tarifních podmínkách městské
hromadné dopravy ve městě Liberci.

USNESENÍ Č. 629/03
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Zahradní Město Liberec a. s.
Rada města po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady
schvaluje
rozšíření předmětu podnikání společnosti Zahradní Město Liberec a. s. o tento obor živnosti:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
a v důsledku tohoto rozhodnutí změnu stanov společnosti v následujícím znění:

Článek 3
Předmět podnikání společnosti
1. Předmětem podnikání společnosti je:
- Specializovaný maloobchod
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- Velkoobchod
- Realitní činnost
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
- Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
a ukládá
předsedovi představenstva Zahradní Město Liberec a. s.,
zajistit podání návrhu na zápis změny stanov do odchodního rejstříku.

USNESENÍ Č. 630/03
Vyhlášení konání veřejné dražby dobrovolné
Rada města po projednání
souhlasí
s účastí Statutárního města Liberec v dražbě dobrovolné,
pověřuje
Ing. Jiřího Kittnera, primátora města a Ing. Pavla Krenka, náměstka primátora, zastupováním
města v této dražbě
a ukládá
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Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
připravit materiál do zastupitelstva města.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 631/03
Časový plán a obsah činnosti města a zastupitelstva města na 1. pololetí 2004
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na I. pololetí 2004 v podobě otevřeného
materiálu, který bude dále průběžně doplňován
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na I. pololetí 2004 zastupitelstvu města na
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na I. pololetí 2004 k projednání a ke
schválení v podobě otevřeného materiálu.
T: 16. 12. 2003

USNESENÍ Č. 632/03
Hodnocení 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne
24. 11. 2003
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Liberce,
které se konalo dne 24. listopadu 2003 tajemníka MML.

USNESENÍ Č. 633/03
Hodnocení 10. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 25. 11. 2003
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se
konalo dne 25. listopadu 2003, náměstky primátora a tajemníka MML.

USNESENÍ Č. 634/03
Organizační zajištění 11. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 konaného dne
16. 12. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
konání 11. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 16. 12. 2003 ve 14.00 hodin v
zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
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2. Majetkoprávní operace
3. Opční smlouva – Stavební bytové družstvo A+G Stadion
4. Otevřený dopis městským zastupitelům v Liberci – návrh odpovědi
5. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu Sportovního areálu Liberec, a. s.
6. Převod účasti Statutárního města Liberec ve společnosti PALMERA spol. s r. o. na společníka
Aleše Vavrušku, bytem Březový vrch 32, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
7. Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
8. Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města Liberec – I.
kolo výběrového řízení pro období prosinec 2003 až květen 20048
9. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2004
10.Návrh rozpočtu SML a řízených organizací na rok 2004 a návrh plánu hospodářské činnosti
SML na rok 2004
11 Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2005 a
2006
12 Zrušení provozu Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15
13. Zrušení provozu Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2
14. Zrušení provozu Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26
15. Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města za 2. pololetí 2003
16. Vyhlášení konání veřejné dražby dobrovolné
17. Podnět k pořízení 12. změny závazné části územního plánu města Liberec
18. Harmonogram pořizování změn závazné části územního plánu města Liberec – postup
vyplývající z organizačního řádu
19. Delegace na mimořádnou valnou hromadu SVS, a. s.
20. Protokol z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, při výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce 52. MŠ Broumovská
840, Liberec „
21. Změna Statutu města Liberce
22. Plán činnosti RM a ZM na 1. pololetí 2004
23. Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek
24. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 žádost manželů Františka a Hany Gáborových o zřízení věcného břemene na část p. p. č.
578/2 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky – Ing. Fuchs
 protokol z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, při výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce 52. MŠ
Broumovská 840, Liberec 6 – Bc. Vereščáková
 dopis paní Renaty Molnárové členům RM a ZM – Ing. Kittner
 Jiří Janda – stížnost na odbor sociální péče, oddělení bytů – Bc. Červinská
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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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