USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 21. 1. 2003

USNESENÍ Č. 18/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body V. a majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou IX. - věcná
břemena a X. - předkupní právo:
IX. Věcná břemena
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení
stavby kanalizace, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou
kanalizace v žel. km 5,633 na p. p. č. 493 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví ČR České dráhy, státní organizace pro Statutární město Liberec, IČO 262978 za cenu 30.870,- Kč
na dobu životnosti kanalizace.
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a
jízdy přes p. p. č. 3110/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 3109
v k. ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 8,- Kč/1m2 na dobu neurčitou.
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění
vedení stavby kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2809/1 v k. ú. Vratislavice
nad Nisou ve vlastnictví pana Jiřího Rezlera pro Statutární město Liberec, IČO 262978 za cenu
7.200,- Kč na dobu existence stavby kanalizace.
X. Předkupní právo
Rada města po projednání schvaluje nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k
podílu na nemovitostech ve vlastnictví manželů Vondrových, t. j. 1/2 domu č. p. 66 v ul.
Dřevařská s st. p. č. 138,
souhlasí
a majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV., VI., VII., VIII.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., VI., VII., VIII. ke schválení
zastupitelstva města.
T: 28. 1. 2003

USNESENÍ Č. 19/03
Privatizace budovy č. p. 135, ul. Pražská, Liberec 2
Rada města po projednání
souhlasí
s prodloužením lhůty předkupního práva pana Jiřího Holomka k budově č. p. 135, ul. Pražská,
Liberec 2 do 31. 3. 2003.

USNESENÍ Č. 20/03
Privatizace nebytové jednotky č. 327/015 v budově č. p. 327, ul. Herrmannova,
Liberec 1
Rada města po projednání
bere na vědomí
postup při privatizaci nebytové jednotky č. 327/015 v budově č. p. 327, ul. Herrmannova,
Liberec 1.

USNESENÍ Č. 21/03
Privatizace budovy č. p. 53, ul. Tkalcovská, Liberec 1
Rada města po projednání
bere na vědomí
postup při privatizaci a stanovení ceny budovy č. p. 53, ul. Tkalcovská, Liberec 1.

USNESENÍ Č. 22/03
Předkupní právo - bytová jednotka č. 562/065 v budově č. p. 562, ul. Letná,
Liberec 12
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 562/065 v budově
č. p. 562, ul. Letná, Liberec 12.

USNESENÍ Č. 23/03
Předkupní právo - náměstí Štefánikovo 781, Liberec 1
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k podílu na nemovitostech ve vlastnictví
manželů Rubešových: budova č. p. 781, náměstí Štefánikovo, Liberec 1 (podíl 361/1000) a
pozemky p. č. 3079, 3078 (podíl 685/1000) vše v k. ú. Liberec.

USNESENÍ Č. 24/03
Schválení postupu předání od správcovské firmy Jan Patočka - PAVO
Rada města po projednání
schvaluje
ukončení správy firmy Jan Patočka - PAVO dle uvedeného postupu
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru správy kapitálu,
zajistit činnosti s ukončením a předáním správy majetku města.
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T: 02/03

USNESENÍ Č. 25/03
A) Pronájem nebytových prostor, B) Sleva na nájmu z užívání nebytových
prostor
Rada města po projednání
schvaluje
A) uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory:
1) Barvířská 33, Liberec 3, prodejna masa - uzenin, Roman Franzke, IČO 14883473, výše
nájemného 3.320,- Kč/m2/rok,
2) Husova 24, Liberec 1, prodejna nábytku, Antonín Tenkač, IČO 16402219, výše nájemného
1.500,- Kč/m2/rok,
3) Barvířská 275, Liberec 3, klub členů české foosballové organizace, Jan Bílý, IČO 64055078,
výše nájemného 1.200,- Kč/m2/rok,
4) Česká 617, Liberec 25, garážové stání č. 45, Repčáková Martina, rok narození 1975,
nájemné 200,- Kč/m2/rok,
5) Česká 617, Liberec 25, garážové stání č. 57, Vladimír Linka, rok narození 1959, nájemné
200,- Kč/m2/rok,
6) Burianova 1070 a 1071, Liberec 6, prostory pro zázemí pečovatelské služby, Okresní ústav
sociálních služeb Liberec, IČO 70868476, nájemné 1,- Kč/m2/rok,
7) Na Srázu 56, Liberec 25, garáž, Ing. Jozef Holek, rok narození 1961, nájemné 550,Kč/m2/rok,
8) Machnín 39, Liberec 33, garáž, Jiří Dušek, rok narození 1937, nájemné 200,- Kč/m2/rok,
neschvaluje
B) slevu na nájemném panu Zdeňku Kozákovi za užívání nebytových prostor v ul. Na Výšinách
438, Liberec 5
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci a odpovědět žadateli.
T: ihned

USNESENÍ Č. 26/03
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:
uživatel
adresa
hrobové místo
Kunertová Marie
Fialková 18, Liberec 4
XVIII-263
Hausmanová Věra
Zahradní 434, Liberec 11
STG-34
Štolba Miroslav
J. Švermy 171, Liberec 10
V-4
Ing. Nováková Helena
Na Čekané 501, Liberec 15
E-6
Pechancová Vlasta
Pod Oborou 767, Valažské Meziříčí
DK-92
Plachtová Danuše
Jižní 62, Liberec 13
M-30
Májová Květa
Kašparova 249, Liberec 6
HK - 251
Kučera Petr
tř. Svobody 68, Liberec 15
NO-15
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Králová Zdeňka
Nezvalova 665, Liberec 15
STD-40
Reichlová Iva
Na Bídě 567, Liberec 4
XIV-160
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o., k uzavření schválených nájemních smluv
na hrobová místa.

T: ihned

USNESENÍ Č. 27/03
Zpráva z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, při výběru dodavatele na zajištění provozu
školní jídelny při 39. základní škole v právní subjektivitě Dobiášova 851/5,
Liberec 6
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, při výběru dodavatele na zajištění provozu školní jídelny při
39. základní škole v právní subjektivitě Dobiášova 851/5, Liberec 6 včetně návrhu na opatření.

USNESENÍ Č. 28/03
Zpráva z kontroly hospodaření společnosti Kulturní služby Liberec s. r. o.,
Lidové sady 425/1, Liberec 1
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu z kontroly hospodaření organizace Kulturní služby s. r. o., Lidové sady 425/1,
Liberec 1.

USNESENÍ Č. 29/03
Zpráva z kontroly hospodaření organizační složky 26. mateřská škola,
Purkyňova 458/19, Liberec 14 s rozpočtovými prostředky za období roku 2000 a
2001
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu z kontroly hospodaření organizační složky 26. mateřská škola, Purkyňova
458/19, Liberec 14.

USNESENÍ Č. 30/03
Zpráva z II. etapy kontroly hospodaření správce majetku města společnosti
Realbyt s. r. o. Liberec, kontroly správnosti finančních operací, jejich soulad s
právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi jeho hospodárností,
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účelností a efektivností za období II. pololetí roku 2001 a období 1 - 10 roku 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu kontrolního odboru z II. etapy kontroly hospodaření správce majetku města společnosti
Realbyt s. r. o. Liberec, kontroly správnosti finančních operací, jejich soulad s právními předpisy a
dosažení optimálního vztahu mezi jeho hospodárností, účelností a efektivností za období II.
pololetí roku 2001 a období 1 - 10 roku 2002
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru správy kapitálu,
1. zajistit řádné převedení správy ze společnosti Realbyt s. r. o., Palachova 435/9, Liberec, na
nového správce případně na odbor správy kapitálu
T: 06/03
2. zohlednit závěry kontrolní zprávy při předávání majetku.
T: 06/03

USNESENÍ Č. 31/03
Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu
Rada města po projednání
schvaluje
předložený plán kontrol kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu Statutárního města
Liberec na rok 2003.

USNESENÍ Č. 32/03
Variantní možnosti správy majetku města
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený materiál
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
předložit konkrétní návrh řešení správy městského majetku.
T: 03/03

USNESENÍ Č. 33/03
Žádost o souhlas zástavního věřitele o převod nemovitostí
Rada města po projednání
doporučuje
schválit žádost pana Ladislava Holmajera, bytem Kociánova 190/4, Liberec 6, 460 06 o souhlas
zástavního věřitele o převod nemovitostí týkajících se krytí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit žádost ke schválení zastupitelstvu města.
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T: 28. 1. 2003

USNESENÍ Č. 34/03
Zpráva o Fondu rozvoje bydlení města a návrh podmínek výběrového řízení pro
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o Fondu rozvoje bydlení města,
schvaluje
podmínky výběrového řízení Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu o Fondu rozvoje bydlení zastupitelstvu města.
T: 28. 1. 2003.

USNESENÍ Č. 35/03
Volba orgánů a návrh na změnu stanov ve Sportovním areálu Ještěd, a. s.
Rada města po projednání ve funkci valné hromady
odvolává
z funkce členy představenstva a dozorčí rady Sportovního areálu Ještěd, a. s.,
schvaluje
změnu počtu členů orgánů společnosti takto:
- představenstvo společnosti je pětičlenné,
- dozorčí rada společnosti je šestičlenná,
volí
1. členy dozorčí rady:
Ing. Eva Kočárková
MUDr. Jiří Richter
Jiří Bělohlávek
Ing. Jiří Veselka
Jiří Zeronik
Ing. Jindřich Pešek
2. členy představenstva:
Ing. Roman Kumpošt
Pavel Vursta
Bc. Ondřej Červinka
Ing. Zdeněk Kračmar
Ing. Pavel Krenk
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
zajistit, aby příslušné orgány společnosti zapracovaly změny do dokumentů společnosti a provést
veškeré úkony související s tímto rozhodnutím včetně podání návrhu na změnu zápisu v
Obchodním rejstříku.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 36/03
Volba orgánů a návrh na změnu stanov v Dopravním podniku města Liberec, a.
s.
Rada města po projednání ve funkci valné hromady
odvolává
z funkce členy představenstva a dozorčí rady Dopravního podniku města Liberce, a. s.,
schvaluje
změnu počtu členů orgánů společnosti takto:
- představenstvo společnosti je pětičlenné,
- dozorčí rada společnosti je tříčlenná,
volí
1. členy dozorčí rady:
Ing. Jiří Kittner
Ing. Radovan Louda
2. členy představenstva:
Mgr. Stanislav Cvrček
Jaroslav Pavlas
Naděžda Jozífková
Ing. Josef Ebert
Ing. Pavel Krenk
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
zajistit, aby příslušné orgány společnosti zapracovaly změny do dokumentů společnosti a provést
veškeré úkony související s tímto rozhodnutím včetně podání návrhů na změnu zápisu v
Obchodním rejstříku.

T: ihned

USNESENÍ Č. 37/03
Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se vymezují úseky místních
komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost, schůdnost, odstraňování sněhu a
náledí
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých
se nezajišťuje sjízdnost, schůdnost, odstraňování sněhu a náledí.

USNESENÍ Č. 38/03
Návrh Správní rady Kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec - 1. kolo 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního
města Liberce v celkové výši 921.300,- Kč
a ukládá
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Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec ve výši
921.300,- Kč zastupitelstvu města ke schválení.

T: 28. 1. 2003

USNESENÍ Č. 39/03
Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni pro rok
2003
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým Komplexním součinnostním programem prevence kriminality na místní úrovni pro
rok 2003 a s žádostí o státní účelovou dotaci
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit tento program s žádostí o dotaci ke schválení zastupitelstvu města.

T: 28. 1. 2003

USNESENÍ Č. 40/03
Žádost o osvobození od poplatku ze vstupného
Rada města po projednání
neschvaluje
osvobození od poplatku ze vstupného ze setkání absolventů Integrované střední školy stavební a
řemeslných oborů a Učiliště Liberec II, Truhlářská 3/360
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
vydat rozhodnutí o neprominutí místního poplatku ze vstupného a zaslat je žadateli.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 41/03
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
schvaluje
Věře Müllerové - přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 1071
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy.
T: 31. 3. 2003
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USNESENÍ Č. 42/03
Projednání struktury výborů zastupitelstva města
Rada města po projednání
bere na vědomí
současné složení výborů.

USNESENÍ Č. 43/03
Katalog prvků městského veřejného prostoru - druhá část
Rada města po projednání
schvaluje
druhou část katalogu městského veřejného prostoru
1. doplnění dílu Městský mobiliář (tj. zahrazovací zařízení, zábradlí, oplocení, stojany a přístřešky
na kola)
2. doplnění dílu Drobné stavby (tj. čekárny MHD)
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit Katalog prvků městského veřejného prostoru k informaci Zastupitelstvu města Liberec.
T: 28. 1. 2003

USNESENÍ Č. 44/03
Vyhodnocení architektonicko-výtvarné soutěže na pomník obětem komunismu
Rada města po projednání
schvaluje
výsledky architektonicko-výtvarné soutěže na pomník obětem komunismu dle zápisu z jednání
poroty dne 8. 1. 2003,
doporučuje
návrh oceněný první cenou k realizaci
a ukládá
1. Ing. Vladimíru Vojtíškovi, pověřenému řízením odboru rozvoje a územního plánování,
zajistit zveřejnění výsledků soutěže v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů a v
souladu s podmínkami soutěže.

T: ihned
2. Ing. Milanu Šulcovi, pověřenému řízením technického odboru,
vypsat výběrové řízení v souladu s podmínkami soutěže pro zajištěných dalších finančních
nákladů.

T: 03/03
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USNESENÍ Č. 45/03
Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci
Rada města po projednání
souhlasí
s upraveným předloženým návrhem na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci dle důvodové
zprávy
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci.

T: 25. 2. 2003

USNESENÍ Č. 46/03
Úprava platu ředitele Městské policie Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
navýšení platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů ve smyslu nařízení vlády ČR
č. 582/2002 Sb.
a stanoví
plat řediteli Městské policie Liberec, panu Čestmíru Hřebíkovi, s účinností od 1. ledna 2003 ve
výši dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 47/03
Plnění usnesení rady města za měsíc prosinec 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu
a souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a s
vypuštěním z kontroly sledování usnesení č. 411/02 bod 2), 53/00, 96/00, 617/02.

USNESENÍ Č. 48/03
Hodnocení 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 17. 12. 2002
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne
17. prosince 2002 náměstkyni primátora.
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USNESENÍ Č. 49/03
Organizační zajištění 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 1. 2002
Rada města po projednání
schvaluje
konání 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 28. 1. 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. Žádost o souhlas zástavního věřitele o převod nemovitostí
4. Zpráva o fondu rozvoje bydlení města a návrh podmínek výběrového řízení pro poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003
5. Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z kulturního fondu města Liberec - 1.
kolo
6. Projednání struktury výborů zastupitelstva města
7. Úprava zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Liberce
8. Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2003
9. Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek
10. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 vrácení daně z převodu nemovitostí: Mánesova 237, Liberec 10, Jáchymovská 253, Liberec 10,
Anglická 826, Liberec 3 - Ing. Fuchs
 privatizace bytové jednotky č. 253/001 v budově č. p. 253, ul. Dr. M. Horákové, Liberec 6 Ing. Fuchs
 privatizace bytové jednotky č. 1083/006 v budově č. p. 1083, nám. Žižkovo, Liberec 1 - Ing.
Fuchs
 dopis adresovaný RM - zaevidovaný v kanceláři tajemníka pod č. j. KT/7010/26/03 Miroslav
Fotr, fa FOTTHERM, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou - Mgr. Řeháček
 nařízení vlády ČR č. 582/2002 Sb. ze dne 16. 12. 2002, kterým se mění nařízení vlády ČR č.
253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších
orgánů a obcí, v platném znění - Mgr. Řeháček
 dopis adresovaný RM - zaevidovaný v kanceláři tajemníka pod č. j. KT/7011/948/02 Pavel
Porš, Karlinská 61, 460 10 Liberec 20 - Mgr. Řeháček
 zajištění pečovatelské služby v Domech s pečovatelskou službou a v terénu na území města
Liberce v roce 2003 - D. Helšusová
 dopis adresovaný RM - žádost pana Čeňka Berouska, Mezilesí 501, Praha 9 o povolení
provozovat prodejní trhy v Liberci - Mgr. Audy
 informace o postupu přípravy podkladů na akci výstavba nového Střediska ekologické výchovy
ve Vesci na parcelách č. 1638 a 1637 (k. ú. Vesec) vč. vytápění biomasou a tepelným
čerpadlem - Ing. Vojtíšek

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.

Stránka Chyba! Neznámý argument přepínače./Chyba! Neznámý argume

ÚPRAVA FORMÁLNÍ STRÁNKY USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 21. 1. 2003

USNESENÍ Č. 35/03
Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
Volba orgánů a návrh na změnu stanov ve Sportovním areálu Ještěd, a. s.
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Jediný akcionář společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. se sídlem v Liberci IX, Kubelíkova 74/16,
PSČ 460 07, IČ 25437941, zapsané v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad
Labem, v oddílu B, č. vložky 1390, Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci I, nám. Dr. E.
Beneše 1, IČ 00262978, jehož jménem Rada města Liberec činí při výkonu působnosti valné
hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. toto rozhodnutí:
odvolává
ke dni 21. 1. 2003 členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti Sportovní areál Ještěd
a. s.,
schvaluje
změnu stanov společnosti: představenstvo společnosti je pětičlenné
dozorčí rada společnosti je šestičlenná,
volí
1. ke dni 21. 1. 2003 členem představenstva:
Ing. Romana Kumpošta bytem: Na Vyhlídce 1043,
Liberec 14, 460 14
Pavla Vursta
bytem: Těšínská 695/6,
Liberec 3, 460 01
Bc. Ondřeje Červinku bytem: Hálkova 1103/4,
Liberec 1, 460 01
Ing. Zdeňka Kračmara bytem: Sametová 720,
Liberec 6, 460 01
Ing. Pavla Krenka
bytem: Svatoplukova 458/23,
Liberec 4, 460 01
2. ke dni 21. 1. 2003 členem dozorčí rady:
Ing. Evu Kočárkovou bytem: Dr. M. Horákové
135/63, Liberec 7,
460 07
MUDr. Jiřího Richtera bytem: Sáňkařská 360,
Liberec 18, 460 08
Jiřího Bělohlávka
bytem: Sametová 709/27,
Liberec 6, 460 01
Ing. Jiřího Veselku
bytem: Ruprechtická 553/27,
Liberec 1, 460 01
Jiřího Zeronika
bytem: Vaňurova 420/4,
Liberec 3, 460 01
Ing. Jindřicha Peška
bytem: Hodkovická 103,
Liberec 23, 463 12
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a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
zajistit, aby příslušné orgány společnosti zapracovaly změny do dokumentů společnosti a provést
veškeré úkony související s tímto rozhodnutím včetně podání návrhu na změnu zápisu v
Obchodním rejstříku.
T: ihned

USNESENÍ Č. 36/03
Valná hromada společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s
Volba orgánů a návrh na změnu stanov v Dopravním podniku města Liberce, a. s.
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Jediný akcionář společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. se sídlem v Liberci III,
Mrštíkova 3, IČ 47311975, zapsané v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad
Labem, v oddílu b, č. vložky 372, Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci I, nám. Dr. E.
Beneše I, IČ 00262978, jehož jménem Rada města Liberec činí při výkonu působnosti valné
hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. toto rozhodnutí:
odvolává
ke dni 21. 1. 2003 členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města
Liberce, a. s.,
schvaluje
změnu stanov společnosti: představenstvo společnosti je pětičlenné
dozorčí rada společnosti je tříčlenná,
volí
1. ke dni 21. 1. 2003 členem představenstva:
Mgr. Stanislava Cvrčka bytem: Zhořelecká 1328/4,
Liberec 1, 460 01
Jaroslava Pavlase
bytem: Okálová 1040,
Liberec 30, 463 11
Naděždu Jozífkovou
bytem: Kašparova 710,
Liberec 25, 463 12
Ing. Josefa Eberta
bytem: Hvězdná 490/19,
Liberec 5, 460 01
Ing. Pavla Krenka
bytem: Svatoplukova 458/23,
Liberec 4, 460 01
2. ke dni 21. 1. 2003 členem dozorčí rady:
Ing. Jiřího Kittnera
bytem: Vřesová 119, Liberec
15, 460 15
Ing. Radovana Loudu
bytem: Vysoká 74, Jablonec
nad Nisou II, 466 02
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
zajistit, aby příslušné orgány společnosti zapracovaly změny do dokumentů společnosti a provést
veškeré úkony související s tímto rozhodnutím včetně podání návrhu na změnu zápisu v
Obchodním rejstříku.
T: ihned
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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 ptrimátora

v. r.

Stránka Chyba! Neznámý argument přepínače./Chyba! Neznámý argume

