USNESENÍ
Z 3. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Č. 50/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná
břemena:
IX. Věcná břemena
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy
přes p. p. č. 1859 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch nemovitosti č. p. 346 na p. p. č. 1858
a p. p. č. 1858 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jejichž současní vlastníci jsou manželé Milan a Eva
Jerieovi, U Sokolovny 184, Jablonec nad Nisou a pan Helmut Breuer, 9088 W. Atlantic Blud
Coral Springs, Florida 33071 USA, a to za cenu 96,- Kč/m2 na dobu neurčitou, tím ruší své
usnesení č. 708/02/XII/1 ze dne 10. 12. 2002,
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV., V., VII. b) a VIII.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., V., VII. b), VIII. ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 25. 2. 2003

USNESENÍ Č. 51/03
Majetkoprávní operace - nájem, výpůjčka, věcné břemeno, změna usnesení,
záměr
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V.:
I. Nájem pozemků
1. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 1676/1, 1676/2, 1670, 5849, 4880, 4882, 4883, zastavěná
plocha - zbořeniště, dvůr, ostatní komunikace, v k. ú. Liberec, na dobu neurčitou, pro Preciosu,
a. s., Opletalova 17, Jablonec nad Nisou, IČO 00012556 za roční nájemné ve výši 225.200,- Kč.
2. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 21/2 v k. ú. Františkov u Liberce pro pana Alexandra
Kendika, Pražská 10/11, Liberec II na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 480,- Kč.
II. Nájem a výpůjčka pozemků
1. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 2194, zast. plocha a části p. p. č. 2195, zahrada v k. ú.
Ruprechtice, o výměře 3.000 m2 za roční nájemné ve výši 18.054,- Kč a 1.000 m2 výpůjčku na
sekání trávy, pro Český zahrádkářský svaz, základní organizaci, Liberec 14 - Ruprechtice, IČO
70859787 na dobu neurčitou.
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2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 257, zahrada, v k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 110
m2 za roční nájemné ve výši 950,- Kč a 639 m2 výpůjčku na sekání trávy, pro manžele Emila a
Evu Vobejdovy, Jeřmanická 475/3, Liberec 25, na dobu neurčitou.
3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 44 - zahrada, v k. ú. Vesec u Liberce, o výměře 74 m2,
za roční nájemné ve výši 790,- Kč a 60 m2 výpůjčku na sekání trávy, pro pana Pavla Borka,
bytem Česká 338, Liberec 25, na dobu neurčitou.
III. Věcné břemeno
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene vedení kanalizační přípojky, právo chůze a jízdy
za účelem provádění oprav a údržby na p. p. č. 455/1, zahrada v k. ú. Ruprechtice na dobu
existence stavby příslušné inž. sítě ve prospěch vlastníka p. p. č. 434/1, zahrada a p. p. č. 453,
zast. plocha v k. ú. Ruprechtice, manželů Jaroslava a Evy Novákových, bytem Michelský vrch
519/43, Liberec 14 a kteréhokoliv dalšího vlastníka za celkovou cenu věcného břemene 1.836,Kč.
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícím v právu vstupu pro opravu a
údržbu plynovodní přípojky přes p. p. č. 274/1, zahrada, p. p. č. 274/10, zahrada, v k. ú.
Růžodol I, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, pro pana Jaroslava Kozlera, Jánošíkova
494/17, Liberec 11 a kteréhokoliv dalšího vlastníka za celkovou cenu věcného břemene 9.504,Kč.
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene, spočívajícího v povinnosti vlastníka p. p. č.
94/1 ostatní plocha - zeleň v zástavbě v k. ú. Liberec, kterým je Statutární město Liberec, zdržet
se na vyměřených částech p. p. č. 94/1 v k. ú. Liberec, dle GP č. zak. 3440 - 110/2002 ze dne
20. 12. 2002, všech činností, které by mohly poškodit sklepní prostor oprávněného - kotelnu na
p. p. č. 93/1 a p. p. č. 94/1 v k. ú. Liberec, Zámečnická ul. č. p. 563/8 Liberec 4 ve společném
jmění manželů Jolany a Mgr. Tomáše Jakoubka, bytem Revoluční ul. 123/17 Liberec 4 a to
bezúplatně
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene, spočívající v právu chůze a jízdy přes p. p. č.
690/4, zastavěná plocha - dvůr, v k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka p. p. č. 691/2 - zastavěná
plocha - dvůr v k. ú. Liberec, jejímž vlastníkem je v současné době Jarmila Gotvaldová, bytem
Šafaříkova 260/5 Liberec 2 a kteréhokoliv dalšího vlastníka a to bezúplatně.
5. Rada města souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene přístupu přes p. p. č. 796/5, ost.
plocha, v k. ú. Dolní Hanychov ve prospěch vlastníka domu č. p. 289 na p. p. č. 798, vlastníka
p. p. č. 796/1 v k. ú. Dolní Hanychov Karáska Jiřího a Hanu, Brigádnická 289, Liberec 8 a
kteréhokoli dalšího vlastníka nemovitostí.
6. Rada města souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene přístupu přes p. p. č. 781/3 ve
prospěch vlastníka p. p. č. 781/2, vlastníka p. p. č. 415/3 a vlastníka p. p. č. 415/10 v k. ú. Dolní
Hanychov a kteréhokoli dalšího vlastníka nemovitostí na dobu neurčitou.
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene pro uložení zemních kabelů VN, právo chůze a
jízdy za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 105/10, manip. plocha, p. p. č. 105/2,
hřiště, p. p. č. 105/11, kom., p. p. č. 679/1, manip. plocha, p. p. č. 511/3, louka, p. p. č. 647/1,
ost. plocha, p. p. č. 661, komunikace, v k. ú. Dolní Hanychov na dobu existence příslušné
inženýrské sítě pro Severočeskou energetiku a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, IČO 49903179 za
cenu 108,- Kč/m2.
IV. Změna usnesení - 1. úprava předmětu věcného břemene
a) Rada města mění usnesení č. 45/00/III/1 ze dne 1. 2. 2000 a schvaluje zřízení úplatného
věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem vedení, opravy a údržby parovodu na p. p. č.
1724/1, zahrada, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, ve prospěch Statutárního města Liberec, IČO
262978, za cenu 75.000,- Kč.
b) Rada města mění usnesení č. 45/00/III/2 ze dne 1. 2. 2000 a schvaluje zřízení bezúplatného
věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem vedení, opravy a údržby parovodu na p. p. č.
1691/1, 1691/4 a 1724/2, louka, zastavěná plocha, zahrada, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, ve
prospěch Statutárního města Liberec, IČO 262978.
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V. Záměr prodeje pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 2151/1, zahrada v k. ú. Ruprechtice o výměře cca
800 m2 pro manžele Jana a Květuši Bekovy, nám. Míru 464/8, Liberec 14 za cenu 270,- Kč/m2 a
vyhlášení výběrového řízení na část p. p. č. 2151/1, zahrada v k. ú. Ruprechtice o výměře cca 490
m2 za cenu 270,- Kč/m2, která bude zatížena věc. břemenem kanalizace pro manžele MUDr.
Libora a MUDr. Irinu Hanušovy, 5. května 60/42, Liberec 1 a věc. břemenem příjezdu pro
Světlušku Aspelmayerovou, Divoká 225/15, Liberec 14.

USNESENÍ Č. 52/03
Věcná břemena pro Severočeskou plynárenskou, a. s., Ústí nad Labem
Rada města po projednání
neschvaluje
individuální postup k řešení cen za znehodnocení nemovitosti v majetku města pro Severočeskou
plynárenskou, a. s. Ústí nad Labem a trvá na stanovování výše a postupu dle Interního postupu pro
zřizování věcných břemen.

USNESENÍ Č. 53/03
Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
schvaluje
Marii Podjuklové - přidělení bytu o vel. 1+1 II. kat. v Liberci VI, Maršíkova 254,
Anně Šustrové - přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova 585
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: 31. 3. 2003

USNESENÍ Č. 54/03
Přednostní řešení bytové situace
Rada města po projednání
schvaluje
přednostní řešení bytové situace
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv:
1. Nájemníci domu č. p. 3 v ulici Doubská v Liberci VII - poskytnutí náhradních bytů.
2. Roman Braunstein - poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156 na dobu
určitou 6 měsíců.
3. Libor Jůza - prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156 o 6
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měsíců.
4. Věra Compelová - prodloužení smlouvy o ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská
156 o 6 měsíců.
T: 31. 8. 2003

USNESENÍ Č. 55/03
Přidělení obecních bytů na základě pořadníku
Rada města po projednání
schvaluje
přidělení bytů na základě pořadníku:
1. Michale Bortlové - byt č. 7 o vel. 1+4 I. kat. v Liberci 4, Rumunská 61/8
2. Petře Rybkové - byt č. 3 o vel. 1+2 II. kat. v Liberci 25, Slovanská 312
3. Lence Čverčkové - byt č. 2 o vel. 2+1 III. kat. v Liberci 25, U Kolory 99
4. Valentině Ferencové - byt č. 20 o vel. 1+0 IV. kat. v Liberci 7, Kollárova 225/26
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: ihned

USNESENÍ Č. 56/03
Dohody o výměně bytů
Rada města po projednání
schvaluje
výměnu bytů mezi:
1. Janem Chládkem, Liberec 30, U Sila 1206
Hanou Lukešovou, Liberec 4, tř. Dr. M. Horákové 388
2. Ilonou Kalíkovou, Liberec 5, Humpolecká 136
Jolanou Páťalovou, Mladá Boleslav, Václavkova 772
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
vydat souhlas s dohodami o výměně bytů.
T: ihned

USNESENÍ Č. 57/03
Rezignace členů komise občanských záležitostí a jmenování nových členů komise
občanských záležitostí
Rada města po projednání
odvolává
1. Hanu Svatou, bytem Dobiášova 856/6, 460 06 Liberec 6,
2. Jitku Sázavskou, bytem Blahoslavova 221/16, 460 01 Liberec 5,
3. Věru Hylmarovou, bytem Metelkova 474/7, 460 01 Liberec 3
z funkce člena komise občanských záležitostí na jejich vlastní žádost,
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jmenuje
1. Janu Hozákovou, bytem V Cihelně 249, 463 13 Liberec 23,
2. Evu Hlaváčkovou, bytem Šimáčkova 28, 460 01 Liberec 1,
3. Jaroslavu Kačerovou, bytem Rumjancevova 860/27, 460 01 Liberec 1
za nové členy komise občanských záležitostí jako poradního orgánu Rady města Liberec
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora a předsedkyni komise občanských záležitostí,
seznámit všechny žadatele s rozhodnutím rady města.
T: ihned

USNESENÍ Č. 58/03
Pronájem nebytových prostor v Domě kultury Liberec z důvodu konání XI. plesu
primátora
Rada města po projednání
schvaluje
pronajmout nebytové prostory v Domě kultury Liberec v době od 28. 2. 2002 od 17.00 hodin do
1. 3. 2003 do 03.00 hodin při příležitosti XI. plesu primátora, který pořádá Statutární město
Liberec
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
uzavřít nájemní smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a Domem kultury Liberec o pronájmu
nebytových prostor.
T: ihned

USNESENÍ Č. 59/03
Zpráva o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu
prevence kriminality na místní úrovni v roce 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality
na místní úrovni v roce 2002
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit tuto zprávu k projednání zastupitelstvu města.
T: 25. 2. 2003

USNESENÍ Č. 60/03
Revokace usnesení č. 15/03 - návrh na úpravu platů ředitelů kulturních
příspěvkových organizací Statutárního města Liberec s účinností od 1. 1. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
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upravený návrh platu ředitele Naivního divadla Liberec a ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec
a ukládá
1/ Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
zajistit vypracování dodatků ke smlouvě o odměňování ředitelů kulturních příspěvkových
organizací s účinností od 1. 1. 2003.
T: neprodleně
2/ Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému řízením odboru péče o občany,
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením rady města.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 61/03
Veřejná obchodní soutěž na poskytnutí investičního úvěru Statutárnímu městu
Liberec
Rada města po projednání
zrušuje
obchodní veřejnou soutěž na poskytnutí investičního úvěru Statutárnímu městu Liberec, jejíž
podmínky byly uveřejněny v Obchodním věstníku č. 42/2002
a ukládá
Ing. Zbyňku Karbanovi, pověřenému řízením odboru ekonomiky,
informovat uchazeče o zrušení veřejné zakázky.
T: ihned

USNESENÍ Č. 62/03
Odpisové plány příspěvkových organizací ve školství - stanovení doby
upotřebitelnosti skupin dlouhodobého majetku pro účetní odpisy
Rada města po projednání
schvaluje
předložený návrh dob upotřebitelnosti jednotlivých skupin dlouhodobého majetku ve školství pro
výpočet zůstatkové ceny majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a pro tvorbu jejich
odpisových plánů.

USNESENÍ Č. 63/03
Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2002
a ukládá
Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu na jednání Zastupitelstva města Liberce.
T: 25. 2. 2003
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USNESENÍ Č. 64/03
Schválení postupu ve věci nakládání s honebními pozemky ve vlastnictví
Statutárního města Liberec, podle Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti
Rada města po projednání
schvaluje
přičlenění k vlastním honitbám „Harcov“, „Kateřinky“, „Rádlo“ a honebnímu společenstvu
„Chrastava“,
souhlasí
s návrhem vstupu Statutárního města Liberec do honebních společenstev „Vesec“, „Liberec Radčice“ a „Machnín“
a ukládá
1/ Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit záměr vstupu Statutárního města Liberec do honebních společenstev „Vesec“,
„Liberec - Radčice“ a „Machnín“ Zastupitelstvu města Liberec.
T: 25. 2. 2003
2/ Ing. Milanu Šulcovi, pověřenému řízením technického odboru,
uzavřít dohody o přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec (mezi
Statutárním městem Liberec a příslušnými honebními společenstvy a vlastníky honiteb)
a jednat v této věci se zástupci zúčastněných stran.
T: do 31. 3. 2003,
bude-li vstup Statutárního města Liberec do honebních společenstev „Vesec“, „Liberec - Radčice“
a „Machnín“ schválen na Zastupitelstvu města Liberec dne 25. 2. 2003
pověřuje
1/ Naďu Jozífkovou, náměstkyni primátora,
zastupovat Statutární město Liberec v honebním společenstvu „Vesec“
2/ Ing. Pavla Krenka, náměstka primátora,
zastupovat Statutární město Liberec v honebním společenstvu „Liberec - Radčice“ a honebním
společenstvu „Machnín“.

USNESENÍ Č. 65/03
Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za období 2. pololetí 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Liberec za období II. pololetí roku 2002
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit zprávu zastupitelstvu města ke schválení.
T: 25. 2. 2003
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USNESENÍ Č. 66/03
Průmyslová zóna Sever (Růžodol) - odstoupení od smlouvy
Rada města po projednání
souhlasí
s odstoupením města od smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. HR/1400/98/038 mezi Statutárním
městem Liberec a společností Eurocentrum Plus, a. s., IČO 25004816
a ukládá
1. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh odstoupení od smlouvy zastupitelstvu města ke schválení.
T: 02/03
2. Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru rozvoje a územního
plánování,
připravit výběrové řízení a kritéria, která musí obsahovat návrh developerské smlouvy k
urychlenému zajištění výstavby a rozvoje zóny a tento návrh předložit ke schválení radě města..
T: 03/03

USNESENÍ Č. 67/03
Smlouvy o nájmu nebytových prostor pro kontaktní místa státní sociální podpory
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory pro kontaktní místa státní sociální podpory mezi
nájemcem Statutárním městem Liberec a pronajímatelem s podmínkou, že obce uhradí náklady za
energii a služby v případě, že stát tyto nebude hradit:
1. Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, IČO 002262781, nebytový prostor v obj. č.
p. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant, kanceláře o výměře 89,09 m2 a archiv o výměře 13 m2, výše
nájemného 29.912,- Kč/rok
2. Město Nové Město pod Smrkem, Palackého ul. 280, Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036,
nebytový prostor v obj. č. p. 145, ul. Jindřichovická, Nové Město pod Smrkem, kanceláře o
výměře 43,70 m2, ostatní plochy 22,30 m2, výše nájemného 18.356,- Kč/rok
3. Město Hrádek nad Nisou, Horní nám. 73, Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, nebytový prostor v
obj. č. p. 705, ul. Husova, Hrádek nad Nisou, kanceláře o výměře 33 m2, ostatní plochy 13,50
m2, výše nájemného 15.132,- Kč/rok
4. Město Český Dub, nám. B. Smetany 1, Český Dub, IČO 00262722, nebytový prostor v obj. č. p.
45/1, ul. Komenského, Český Dub, kanceláře o výměře 40,80 m2, výše nájemného 11.140,Kč/rok
a ukládá
1. Jiřímu Radoušovi, pověřenému řízením odboru vnitřní správy,
podepsat nájemní smlouvy na výše uvedené nebytové prostory dle schválených podmínek.
T: ihned
2. Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu,
dojednat s dotčenými obcemi podmínky na jejich spolupodílení se na úhradách energií a služeb.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 68/03
Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budovách státu
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor v budovách ve vlastnictví České republiky:
1/ č. p. 525/26, Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 26
2/ č. p. 584/24, Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 24
3/ č. p. 108/48, Liberec 3, tř. 1. máje 108
a ukládá
Mgr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
realizovat podmínky ve smlouvách uvedené.
T: ihned

USNESENÍ Č. 69/03
Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Liberec
Rada města po projednání
jmenuje
vedoucí odborů do funkcí s účinností od 11. 2. 2003 na základě výsledků výběrových řízení podle
důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 70/03
Žádost o prominutí smluvní pokuty
Rada města po projednání
souhlasí
s částečným prominutím smluvní pokuty ve výši 103.000,- Kč, kterou má uhradit Ing. Vladimír
Kelbich za pozdní úhradu kupní ceny za dům č. p. 380, Tržní náměstí, Liberec 1 - Staré Město a p.
p. č. 576/3 a 576/4 v k. ú. Liberec
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh na prominutí smluvní pokuty ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 2. 2003

USNESENÍ Č. 71/03
Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze
Sportovního fondu Statutárního města Liberec - 1. kolo 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s upraveným návrhem správní rady sportovního fondu a sportovní komisí na přidělení dotací ze
Sportovního fondu Statutárního města Liberce v celkové výši 987.900,- Kč
a ukládá
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Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve výši
987.900,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 25. 2. 2003

USNESENÍ Č. 72/03
Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2003
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. 617/02 bod 1 a 4.

USNESENÍ Č. 73/03
Pověření tajemníka magistrátu právem užívat závěsný odznak
Rada města po projednání
pověřuje
v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Mgr. Marka Řeháčka
právem užívat závěsný odznak při obřadu státoobčanského slibu a to s okamžitou platností.

USNESENÍ Č. 74/03
Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený materiál
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2002“ zastupitelstvu města
ke schválení.
T: 25. 2. 2003

USNESENÍ Č. 75/03
Hodnocení 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 28. 1. 2003
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne
28. ledna 2003 primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.
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USNESENÍ Č. 76/03
Organizační zajištění 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
konání 2. zasedání zastupitelstva města v úterý 25. 2. 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 sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního
fondu Statutárního města Liberec - 1. kolo 2003
4. Zásady obsazování představenstev a dozorčích orgánů v akciových společnostech s majetkovým
podílem města (Ing. Vajner)
5. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2002
6. Průmyslová zóna SEVER (Růžodol) - odstoupení od smlouvy
7. Žádost o prominutí smluvní pokuty
8. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2002
9. Zpráva o činnosti Městské policie za 2. pololetí 2002
10.Zpráva o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu prevence
kriminality na místní úrovni v roce 2002
11.Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek
12.Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 dopis od pana Miloslava Brázdy adresovaný radě města - Mgr. Řeháček
 informace o vyřešení podnětu firmy SPONER, s. r. o., na umístění odpadních nádob v Liberci
II, v Kostelní ulici - Ing. Šulc
 privatizace budovy č. p. 72, ul. Slepá, Liberec 7 - Ing. Fuchs
 privatizace bytové jednotky č. 1069/003 v budově č. p. 1069, ul. Jiskrova, Liberec 1 Ing. Fuchs
 realizace projektu strategického plánu - Ing. Štefanová
 rekonstrukce tramvajové trati Kubelíkova - Horní Hanychov - Ing. Šulc
 ukončení správy městského majetku - Ing. Kočárková
 úprava náměstí Dr. E. Beneše - Ing. Štefanová
 odtahová služba - Ing. Veselka
ústní:
 informace o spolupráci se spol. Ještěd, a. s. - Ing. Krenk

Ing. E v a K o č á r k o v á
náměstkyně primátora

v. r.

N a ď a J o z í f k o v á
náměstkyně primátora

v. r.
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