USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 18. 3. 2003

USNESENÍ Č. 96/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
souhlasí
s majetkoprávními body pod I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 97/03
Majetkoprávní operace - nájem, výpůjčka, věcné břemeno, záměr směny
pozemků
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV.
I. Nájem pozemků
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 213/3 - pozemek pod kůlnou o výměře 34 m2, p. p. č.
206/3, 213/1, 213/2 a části p. p. č. 213/3 - zahrada o celkové výměře 283 m2, v k. ú. Liberec na
dobu neurčitou, pro manžele Jiřího a Pavlínu Štefanovy, bytem Papírová 127/30, Liberec 2 za
roční nájemné ve výši 2.491,- Kč.
2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 892/1, 892/19, 892/20, 892/21, 892/22 a 892/23 v k. ú.
Františkov u Liberce pro Společenství vlastníků bytů, Jáchymovská 262, 263, Liberec 10, IČO
25434942, na dobu určitou od 1. 4. 2003 do 31. 12. 2003 za nájemné ve výši 5.839,- Kč.
3. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 1807 - zastavěná plocha, v k. ú. Rochlice u Liberce, pro
paní Vladislavu Novákovou, bytem Stará Rochlická 1014, Liberec 6, na dobu neurčitou, nejdéle
však do doby privatizace pozemku, za roční nájemné ve výši 304,- Kč.
II. Výpůjčka pozemku
Rada města schvaluje výpůjčku p. p. č. 448, zahrada, v k. ú. Horní Růžodol pro pana Vladimíra
Kynčla, bytem Řezbářská 121/5, Liberec 7, na dobu neurčitou.
III. Věcné břemeno
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene, spočívající v právu přístupu a příjezdu přes p. p. č.
961/4, zahrada, v k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka nemovitosti na st. p. č. 961/3 - garáž v k. ú.
Liberec, jejímž vlastníkem je v současné době Jindřich Vlasatý, bytem Letná 433/12 Liberec 12 a
kteréhékoliv dalšího vlastníka za celkovou cenu věcného břemene 4.224,- Kč.
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IV. Záměr směny pozemků
Rada města schvaluje záměr směny p. p. č. 632/5 v k. ú. Dolní Hanychov v majetku „FAIR PLAY
HOLD, společnost s ručením omezeným“, IČO 48268631 za p. p. č. 5872/6 v k. ú. Liberec v
majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978 bez doplatku.

USNESENÍ Č. 98/03
Pronájem nebytových prostor
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v ul. Švermova 113, Liberec 10, Simona Rácová,
kancelář, IČO 69192286, výše nájemného 300,- Kč/m2/rok
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci.
T: ihned

USNESENÍ Č. 99/03
Umoření dluhu za užívání nebytových prostor - Ing. Slavíčková
Rada města po projednání
schvaluje
umoření dlužné částky Ing. Slavíčkové za pronájem nebytových prostor ve výši 116.248,- Kč
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci a odpovědět žadatelce.
T: ihned

USNESENÍ Č. 100/03
Vyhodnocení privatizačního procesu
Rada města po projednání
bere na vědomí
stav privatizačního procesu k 31. 12. 2002
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu o stavu privatizačního procesu zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 101/03
Privatizace budovy č. p. 33, ul. Barvířská, Liberec 3
Rada města po projednání
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bere na vědomí
stav privatizace budovy č. p. 33, ul. Barvířská, Liberec 3
a souhlasí
s vyřazením budovy z privatizačního procesu.

USNESENÍ Č. 102/03
Privatizace podílu budovy č. p. 546, ul. U Náspu, Liberec 1
Rada města po projednání
bere na vědomí
stav privatizace budovy č. p. 546, U Náspu, Liberec 1.

USNESENÍ Č. 103/03
Náhrada nákladů
Rada města po projednání
neschvaluje
náhradu nákladů souvisejících s modernizací bytové jednotky č. 720/003 v budově č. p. 720, ul.
Jugoslávská, Liberec 3.

USNESENÍ Č. 104/03
Cena bytové jednotky č. 86/005 v budově č. p. 86, ul. Komenského, Liberec 5
Rada města po projednání
bere na vědomí
postup při stanovení ceny bytové jednotky č. 86/005 v budově č. p. 86, ul. Komenského,
Liberec 5.

USNESENÍ Č. 105/03
Smlouva o kooperaci mezi Investorko inženýrskou a. s., Libereckým krajem a
Statutárním městem Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem smlouvy o kooperaci mezi Investorsko inženýrskou a. s., Gorkého 658/15, Liberec
460 01, zastoupenou Petrem Kupfem, předsedou představenstva a. s., IČO 25047183, Libereckým
krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 1, 460 01, zastoupeným RNDr. Pavlem Pavlíkem, hejtmanem
Libereckého kraje, IČO 70891508 a Statutárním městem Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec
1, 460 01, zasoupeným Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města, IČO 00262978
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

3

USNESENÍ Č. 106/03
Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberce na rok 2003 dle důvodové
zprávy
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberce na rok 2003 zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 107/03
Struktura financování rekonstrukce a dostavby areálu městského stadionu
Rada města po projednání
schvaluje
navržený model financování investiční akce „Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu
v Liberci“
a ukládá
1. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zajistit závaznou nabídku na financování.
T: 04/03
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
připravit materiál ke konečnému rozhodnutí do rady města a zastupitelstva města.
T: 05/03

USNESENÍ Č. 108/03
Výsledky inventarizace majetku, zásob a dokladové inventarizace Statutárního
města Liberec za rok 2002
Rada města po projednání
schvaluje
inventarizaci majetku k 1. 10. a 31. 12. 2002, zásob a dokladové inventarizace k 31. 12. 2002 a
vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003
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USNESENÍ Č. 109/03
Vícepráce investiční akce „Rekonstrukce dílen Naivního divadla Liberec“
Rada města po projednání
souhlasí
1. s realizací víceprací dle položek 1 a 2 důvodové zprávy ve výši 450.621,- Kč
2. s realizací víceprací uvedených pod položkou 3 důvodové zprávy ve výši 1,044.093,- Kč
a ukládá
1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
zajistit realizaci víceprací.
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu ekonomického odboru,
zajistit ve 2. rozpočtovém opatření 2003 finanční částky 71.139,- Kč a 1,044.093,- Kč na
realizaci víceprací.
T: 05/03

USNESENÍ Č. 110/03
Zkapacitnění příjezdu k zimnímu stadionu a přilehlé bytové výstavby v Liberci
Rada města po projednání
schvaluje
pokračování na přípravě investiční akce Zkapacitnění příjezdu k zimnímu stadionu a přilehlé
bytové výstavbě v Liberci dle zpracované projektové dokumentace
a ukládá
1. Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
předložit smlouvu o přípravě a realizaci akce k podpisu primátorovi města.
2. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zahrnout částku 6,000.000,- Kč na výkupy nemovitostí dotčených realizací akce „Zkapacitnění
příjezdu k zimnímu stadionu a přilehlé bytové výstavby“ do 2. rozpočtového opatření roku
2003.
3. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
neprodleně zahájit jednání o výkupu nemovitostí s jejich příslušnými vlastníky.
T: 06/03 - kontrolní
T: 03/04 - konečný

USNESENÍ Č. 111/03
Návrh nájemní smlouvy Českých drah, a. s. pro realizaci opravy „Most
Kubelíkova“
Rada města po projednání
schvaluje
nájemní smlouvu mezi Českými drahami a. s. jako pronajímatelem a Statutárním městem Liberec,
jako nájemcem na část pozemkové parcely číslo 1134 o výměře 100 m2, ostatní plochy - dráhy, v
k. ú. Horní Růžodol za nájemné ve výši 375,- Kč za období 1. 4. do 30. 6. 2003, za účelem
realizace stavby „Liberec, ulice Kubelíkova - oprava mostu nad železniční tratí“
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a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít smlouvu o nájmu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 112/03
Zpráva o provozu městského útulku v Liberci Růžodole v roce 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o provozu městského útulku v Liberci Růžodole v roce 2002
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
předložit tento materiál zastupitelstvu města jako písemnou informaci.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 113/03
Zpráva o vyúčtování veřejné sbírky pro městský útulek za období 1. 1. 2002 31. 12. 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyúčtování veřejné sbírky pro městský útulek za období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2002.

USNESENÍ Č. 114/03
Kritéria pro přiznání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení
Rada města po projednání
schvaluje
návrh kritérií pro přiznání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
postupovat ve věci přiznávání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení dle schváleného
návrhu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 115/03
Žádost o provedení kontroly dodržování nájemní smlouvy na nebytové prostory
a mandátní smlouvy na správu dvou bytových jednotek v objektu Koloseum
Rada města po projednání
schvaluje
provedení kontroly dodržování nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Koloseum,

ul.
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gen. Svobody č. p. 83, Liberec 13, a mandátní smlouvy na správu dvou bytových jednotek
uzavřených se společností Mezinárodní centrum Universium o. p. s. a vyúčtování příspěvku na
bezbariérovou dopravu
a pověřuje
Bc. Annu Vereščákovou, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,
provedením kontroly dodržování uzavřených smluv za období let 2001, 2002 a leden až únor
2003.
T: březen 2003

USNESENÍ Č. 116/03
Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města
Liberce - mimořádné kolo
Rada města po projednání
souhlasí
s rozhodnutím správní rady fondu o přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu
Statutárního města Liberce pro období leden až květen 2003 na projekty zaměřené na
handicapované děti a mládež ve výši 170.000,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu města ke schválení.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 117/03
Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města
Liberec - mimořádné kolo pro období leden - prosinec 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s upraveným rozhodnutím správní rady fondu o přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu
Statutárního města Liberce pro období leden - prosinec 2003 na projekty zaměřené na celoroční
činnost organizací ve výši 662.000,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu města ke schválení.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 118/03
Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní škola Liberec, nám.
Míru 212/2
Rada města po projednání
souhlasí
1. se záměrem vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec, nám.

7

2. se složením konkurzní komise
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec, nám.
Míru 212/02.
T: ihned

USNESENÍ Č. 119/03
Finanční podíl města na obnově kulturních památek v rámci Programu
regenerace městské památkové zóny v roce 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s finančním podílem Statutárního města Liberce ve výši 151.250,- Kč na obnovu kulturních
památek v rámci programu regenerace MPZ v roce 2003
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit materiál o finančním podílu města na obnově kulturních památek v rámci Programu
regenerace MPZ v roce 2003 ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 120/03
Dohody o výměně bytů
Rada města po projednání
schvaluje
výměnu bytů mezi:
Věrou Svobodovou, Liberec 30, Nad Školou 1388
Miroslavem Šilarem, Liberec 30, Zámecký vrch 1403
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat souhlas s dohodami o výměně bytů.
T: ihned

USNESENÍ Č. 121/03
Přidělení obecních bytů na základě pořadníku
Rada města po projednání
schvaluje
přidělení bytů na základě pořadníku:
1. Marku Cverčkovi- byt č. 2 o vel. 1+3 II. kat. v Liberci 3, Barvířská 275/16
2. Vladimíru Donátovi - byt č. 1 o vel. 1+0 IV. kat. v Liberci 7, Kollárova 225/26
a ukládá
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: ihned

USNESENÍ Č. 122/03
Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů
Rada města po projednání
schvaluje
1. Jaroslavě Číhalové - přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova 581
2. Květě Rejzkové
- přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova 584
3. Zdeně Honové
- přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 1070
4. Josefu Polákovi
- přidělení bytu o vel. 1+0 II. kat. v Liberci VI, Maršíkova 254
5. Vlastě Lipovské - přidělení bytu o vel. 1+0 II. kat. v Liberci VI, Maršíkova 254
6. Josefu Tomsovi
- přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI,
Burianova 1070
7. Luboši Stránskému - přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI,
Burianova 1071
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv.
T: 30. 4. 2003

USNESENÍ Č. 123/03
Zřizovací listina Rady školy při Základní škole Liberec, Oblačná 101/15
Rada města po projednání
zřizuje
Radu školy při Základní škole Liberec, Oblačná 101/15, ke dni 1. 4. 2003
a schvaluje
zřizovací listinu Rady školy při Základní škole Liberec, Oblačná 101/15, dle přiložené důvodové
zprávy.

USNESENÍ Č. 124/03
Poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Mobilita a Základní
škole ProDys
Rada města po projednání
souhlasí
1. s uvolněním částky 272.000,- Kč z rozpočtu města za rok 2003 za účelem poskystnutí
finančního daru obecně prospěšné společnosti Mobilita a Základní škole ProDys,
2. s poskytnutím finančního daru obecně prospěšné společnosti Mobilita ve výši 136.000,- Kč,
3. s poskytnutím finančního daru Základní škole ProDys ve výši 136.000,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
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předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 125/03
Návrh majetkoprávní operace - prodej pozemku v průmyslové zóně Doubí u
Liberce
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem majetkoprávní operace - prodejem p. p. č. 1063 o výměře 6859 m2 v k. ú.
Doubí u Liberce, firmě Investorsko inženýrská a. s., se sídlem Liberec I, Gorkého 658/15, IČO
2547183, formou kupní smlouvy za kupní cenu 36.330,- Kč
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace - prodej pozemku p. č. 1063 v k. ú. Doubí u Liberce firmě
Investorsko inženýrská a. s. ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 126/03
Majetkoprávní operace projednaná v komisi pro investice a výběr investorů dostavba bloku ulic Široká, Papírová, Bednářská
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým investičním záměrem zástavby pozemků mezi ulicemi Široká, Papírová a
Bednářská a s návrhem majetkoprávní operace - prodejem objektu č. p. 161 včetně st. p. č. 248 a
prodejem pozemků p. č. 247, p. č. 251/1, p. č. 254, p. č. 255, p. č. 5985/5, p. č. 5985/6, p. č.
5985/1 - část a p. č. 5985/3 - část, vše v k. ú. Liberec, firmě VARRO, s. r. o., se sídlem Na
Pískovně 659, Liberec 14, IČO 25430190 formou smlouvy o nájmu a koupi najaté věci za kupní
cenu 2.300,- Kč/m2
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace - prodej objektu č. p. 161 včetně st. p. č. 248 a prodej
pozemků p. č. 247, p. č. 251/1, p. č. 254, p. č. 255, p. č. 5985/5, p. č. 5985/6, p. č. 5985/1 - část a
p. č. 5985/3 - část, vše v k. ú. Liberec, firmě VARRO, s. r. o., se sídlem Na Pískovně 659, Liberec
14, IČO 25430190 formou smlouvy o nájmu a koupi najaté věci ke schválení zastupitelstvu města
a návrh smlouvy o nájmu a koupi najaté věci ke schválení radě města a zastupitelstvu města.
T: 04/03

USNESENÍ Č. 127/03
Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ve výši 65 mil. Kč na akci
„Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobiášova ul. 851/5“
Rada města po projednání
schvaluje
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přijetí individuální dotace ve výši 65 mil. Kč z Ministerstva financí na 2. etapu akce
„Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobiášova ul. 851/5“
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit do 1. rozpočtového opatření na rok 2003 upravení příjmů i výdajů z 90 mil. Kč na
65 mil. Kč.
T: 3/2003

USNESENÍ Č. 128/03
Návrh majetkoprávní operace - nabytí majetku od SBD Harcov
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem majetkoprávní operace - nabytím pozemků p. č. 450/8, 450/9, 450/10,
450/11, 450/12, 450/13, 450/14, 469/2 v k. ú. Starý Harcov od Stavebního bytového družstva
Harcov
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace - nabytí pozemků ke schválení zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 129/03
Rezignace člena finančního výboru Zastupitelstva města Liberce
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou rezignaci pana Ing. Lubomíra Kruka, bytem Gagarinova 776, Liberec 6, na funkci
člena výboru Zastupitelstva města Liberce
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit rezignaci Ing. Lubomíra Kruka na funkci člena výboru zastupitelstvu města ke schválení.
T: 25. 3. 2003

USNESENÍ Č. 130/03
Odvolání a jmenování předsedy pracovní skupiny pro spolupráci mezi městy
Liberec a Amersfoort
Rada města po projednání
odvolává
pana Adolfa Tauchmana z funkce předsedy pracovní skupiny pro spolupráci mezi městy Liberec a
Amersfoort na základě jeho rezignace.

USNESENÍ Č. 131/03
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Zřízení povodňové komise Statutárního města Liberec a schválení jejich členů
Rada města po projednání
zřizuje
povodňovou komisi Statutárního města Liberec ve složení dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 132/03
Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Liberec - 3. část
Rada města po projednání
odvolává
na základě rezignace paní Mgr. Silvu Kozákovou z funkce vedoucího odboru živnostenský úřad
Magistrátu města Liberec
a jmenuje
vedoucího odboru živnostenský úřad Ing. Jiřího Kovačiče, vedoucího odboru cestovního
ruchu Mgr. Jitku Mrázkovou, vedoucího odboru životního prostředí Ing. Evu Šůrovou a
vedoucího odboru stavebního úřadu Bc. Vladimíra Andrese s účinností od 18. 3. 2003 na
základě výsledků výběrového řízení.

USNESENÍ Č. 133/03
Smlouvy o bezplatném přenechání majetku do užívání
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky o bezúplatném
přenechání do užívání technologických prvků informačního systému stání sociální podpory a jeho
datové sítě na dobu pěti let
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
realizovat podmínky ve smlouvě uvedené.
T: ihned

USNESENÍ Č. 134/03
Bezúplatný převod majetku státu podle zákona č. 119/2000 Sb.
Rada města po projednání
souhlasí
s přípravou žádosti o bezúplatný převod budov ve vlastnictví státu:
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
na Statutární město Liberec.

USNESENÍ Č. 135/03
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Plnění usnesení rady města za měsíc únor 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. 343/02 bod 4), 602/02 body 1) a 2)a 411/02.

USNESENÍ Č. 136/03
Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2003
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25.
února 2003, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

USNESENÍ Č. 137/03
Organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2003
Rada města po projednání
s c h v a l u j e
konání 3. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 25. 3. 2003 ve 14.00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci
3. Majetkoprávní operace
4. Návrh majetkoprávní operace - prodej pozemku v průmyslové zóně Doubí u Liberce
5. Návrh majetkoprávní operace - prodej pozemků při ul. Husova (Ing. Havlín)
6. Návrh majetkoprávní operace - nabytí majetku od Stavebního bytového družstva Harcov
7. Smlouva o kooperaci mezi Investorsko inženýrskou a. s., Krajským úřadem Libereckého kraje
a Statutárním městem Liberec
8. Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu z vlastnictví státu
a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec
9. Podepsání dodatku č. 4 o poskytnutí přepravných služeb Statutárního města Liberec, cenové
vyrovnání za tyto služby
10. Finanční podíl města na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské
památkové zóny v roce 2003
11. Poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Mobilita a Základní škole ProDys
12. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberce na rok 2003
13. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města
Liberce v roce 2002
14. Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města Liberce mimořádné kolo pro období leden až prosinec 2003
15. Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního
fondu Statutárního města Liberec - 2. kolo 2003
16. Změna zřizovací listiny Zvláštní škola Liberec, Sázavská 556/8 - doplnění názvu školy
17. Rezignace člena finančního výboru Zastupitelstva města Liberce
18. Zásady obsazování představenstev a dozorčích rad v akciových společnostech s majetkovým
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19. Zásady odměňování neuvolněných členů zastupitelstva Statutárního města Liberce za výkon
funkce
20. Ustanovení odborné konzultační rady zabývající se cestovním ruchem a propagací města
Liberce
21. Racionalizace nákladů a zvýšení efektivnosti účasti města na výstavách cestovního ruchu
22. Vyhodnocení privatizačního procesu
23. Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek
24. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 žádost paní Jany Zaplatílkové, bytem Šafaříkova ulice, č. p. 439/23, Liberec 2 o vysvětlení
možnosti zvýšení nájemného dle vyhlášky Statutárního města Liberec č. 3/1995 - Ing. Fuchs
 dopis adresovaný RM zaevidovaný v kanceláři tajemníka pod č. j. KT/7010/234/03 Ing. Marie
Pavlová, členka ZM, Lázeňská 749/3, 460 01 Liberec 1 - Mgr. Řeháček
 návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru - Bc. Vereščáková
 upozornění Mgr. Harvánka na některá nebezpečí v Krajské vědecké knihovně v Liberci - Mgr.
Řeháček

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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