USNESENÍ
ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 22. 4. 2003

USNESENÍ Č. 170/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. ke schválení zastupitelstvu
města.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 171/03
Majetkoprávní operace – nájem pozemku, věcné břemeno, záměr prodeje, změna
usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body II., III., IV.:
II. Věcné břemeno
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene v právu strpění uložení zemní telefonní
přípojky a přístupu pro opravy a udržování na části p. p. č. 117, ost. plocha v k. ú.
Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČESKÝ TELECOM,
a. s. Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 108,- Kč/m2.
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene v právu strpění uložení zemní telefonní
přípojky a přístupu pro opravy a udržování na části p. p. č. 1072/1, zahrada v k. ú.
Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČESKÝ TELECOM,
a. s Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336,- za cenu 108,- Kč/m2.
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene v právu strpění uložení zemní telefonní
přípojky a přístupu pro opravy a udržování na části p. p. č. 590/1, ostatní plocha, v k. ú.
Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČESKÝ TELECOM,
a. s. Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 108,- Kč/m2.
III. Záměr prodeje pozemku
1. Rada města schvaluje rozdělení pozemku p. p. č. 2743 zahrada v k. ú. Liberec na dvě poloviny a
vypsání výběrového řízení na prodej obou nově vzniklých pozemků.
2. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2974/1, zahrady, v k. ú. Liberec pro vlastníky
bytových jednotek za cenu 480,- Kč/m2.
3. Rada města schvaluje záměr prodeje podílu (případně nájmu) části p. p. č. 4115/1, ost. pl.,
podílu p. p. č. 4116, zastavěné plochy a prodeje podílu p. p. č. 4115/2, zahrady, vše v k. ú.
Liberec pro Jiřího a Lucii Zeronikovy, Vaňurova 420/4, Liberec 3.
4. Rada města souhlasí se záměrem prodeje části p. p. č. 5898, ostatní plocha v k. ú. Liberec za
cenu 800,- Kč/m2 a s úhradou nákladů s prodejem spojených.
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5. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 590/1, zahrada, v k. ú. Nové Pavlovice za cenu
120,- Kč/m2.
IV. Změna usnesení – změna oprávněného
Rada města ruší usnesení č. 51/03/III/2 ze dne 11. 2. 2003 a schvaluje zřízení věcného břemene
spočívajícího v právu vstupu pro opravu a údržbu plynovodní přípojky na p. p. č. 274/1, zahrada,
p. p. č. 274/10, zahrada v k. ú. Růžodol I na dobu existence příslušné sítě , ve prospěch vlastníka p.
p. č. 272/1, zahrada, v k. ú. Růžodol I, jejímž vlastníkem je v současné době pan Jaroslav Kozler,
Mánesova 1056/40, Praha 2, a kteréhokoliv dalšího vlastníka nemovitosti za celkovou cenu
věcného břemene 9.504,- Kč.

USNESENÍ Č. 172/03
Privatizace bytové jednotky č. 1212/001 v budově č. p. 1212, ul. Přemyslova,
Liberec 1
Rada města po projednání
zrušuje
výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 1212/001 v budově č. p. 1212, ul. Přemyslova,
Liberec 1,
souhlasí
ve smyslu § 38 „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí“ s prodejem obsazené bytové jednotky
č. 1212/001, ul. Přemyslova, Liberec 1, včetně podílu 148/1250 na budově a pozemku p. č. 5630
v k. ú. Liberec kupujícím:
1. Josef Hrdina, bytem Přemyslova 1212, Liberec 1 za kupní cenu 216.000,- Kč, kupní cena je
splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Věra Rejmanová, bytem Cihlářská 669, Liberec 6 za kupní cenu 216.000,- Kč, kupní cena je
splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

USNESENÍ Č. 173/03
Privatizace budovy č. p. 135, ul. Pražská, Liberec 2
Rada města po projednání
bere na vědomí
stav privatizace budovy č. p. 135, ul. Pražská, Liberec 2,
souhlasí
s prodejem budovy ul. Pražská č. p. 135, Liberec 2 podle § 38 Zásad postupu při privatizaci
nemovitostí za kupní cenu 5,286.000,- Kč s termínem zaplacení jistiny ve výši 10 % z kupní ceny,
t. j. 528.600,- Kč do 15. 5. 2003 a s termínem jistiny kupní smlouvy do 30. 6. 2003
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vyhlásit výběrové řízení na prodej budovy č. p. 135, ul. Pražská, Liberec 2 včetně pozemku p. č.
197/1, k. ú. Liberec, za kupní cenu 5,286.000,- Kč s právem přednosti nájemníků bytů v dotčené
budově.
T: 25. 4. 2003

Stránka 2/13

USNESENÍ Č. 174/03
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:
jméno uživatele
adresa
hrobové místo
Kolnerová Jaroslava
Ještědská 41, Liberec 19
V-9
Ginzkeiová Anna
U Mlýna 76, Liberec 18
Z-11-4
Kurillová Mária
Zemplínské Hámre, Humenné
DK-65
Bulířová Jana
Za Humny 391, Liberec 25
XV-20
Harnová Věra
Na Perštýně 591, Liberec 4
III-179
Růžková Markéta
Školní 386, Liberec 5
XVIII-37
Dvořáčková Marie
Letná 562/43, Liberec 12
DK-339
Rylichová Marie
Husitská 654/26a, Liberec 3
XVIIIS-16
Kavková Drahomíra
Strakonická 177/26, Liberec 8
XVII-19
Nováková Marie
Suldovského 41, Liberec 11
IV-26
Werner Antonín
Burianova 1071, Liberec 6
Z-1-18
Ohlová Růžena
Matoušova 62, Liberec 3
XVIII-81
Kalousová Olga
Čížkova 1105/6, Liberec 1
STK-18
Berková Iva
Třešňová 627, Liberec 14
XIV-41
Bednářová Marcela
Seifertova 900, Liberec 6
XVII-22
Losenická Helena
28. října 482/2, Liberec 7
ST-19
Peterková Jaroslava
Dobiášova 854/2, Liberec 6
XIII-26
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. 175/03
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
schvaluje
Miroslavu Holubovi přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 12, Šimáčkova 585
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy.
T: 31. 5. 2003

USNESENÍ Č. 176/03
Návrh Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Divadlo F. X.
Šaldy Liberec doplněný o další specifikaci vlastní hospodářské činnosti
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Rada města po projednání
souhlasí
se zněním návrhu Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy
Liberec
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh Dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy
Liberec zastupitelstvu města ke schválení.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 177/03
Platový postup ředitele Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642, Jaroslava
Vykoukala dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
souhlasí
se stanoveným platovým výměrem v souvislosti s platovým postupem ředitele Základní školy
Liberec, Aloisina výšina 642, Mgr. Jaroslava Vykoukala dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vypracovat nový platový výměr dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 178/03
Žádost o dodatečné schválení půjčky z FKSP pro zaměstnankyni Základní školy
Liberec, Aloisina výšina 642
Rada města po projednání
neschvaluje
poskytnutí návratné bezúročné půjčky z FKSP pro zaměstnankyni Základní škola Liberec,
Aloisina výšina 642 ve výši 30.000,- Kč
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
informovat o rozhodnutí rady města Mgr. Jaroslava Vykoukala, ředitele Základní školy Liberec,
Aloisina výšina 642.
T: ihned

USNESENÍ Č. 179/03
Přijetí finančního daru od UPC Česká republika, a. s.
Rada města po projednání
schvaluje
1. přijetí finančního daru od UPC česká republika a. s. ve výši 20.000,- Kč,
2. použití tohoto daru ve prospěch příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský domov

Stránka 4/13

a ukládá
1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
zajistit uzavření příslušné smlouvy s UPC Česká republika, a. s.
T: 05/03
2. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
zařadit přijetí finančního daru do 2. rozpočtového opatření v roce 2003.
T: 05/03

USNESENÍ Č. 180/03
Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí
Rada města po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 500.000,- Kč od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí,
2. s použitím finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč na realizaci projektu rezervační systém
kulturních a sportovních činností
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 181/03
Návrh výsledku výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok
2003
Rada města po projednání
souhlasí
s upraveným návrhem výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003 dle
přílohy č. 1 (strana 1 – 5) s vyřazenou žádostí č. 27 ze seznamu na str. 4
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh výsledku výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003
zastupitelstvu města ke schválení.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 182/03
Pokračování realizace stavby Rekonstrukce tramvajové tratě Kubelíkova – Horní
Hanychov
Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu realizace stavby Rekonstrukce tramvajové tratě Kubelíkova – Horní Hanychov
a ukládá
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Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
předložit k podpisu primátorovi města dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 00/2 46 22 429 ve smyslu
odst. V, bodu č. 4 – viz dodatek č. 2 ze dne 12. 12. 2001.
T: ihned

USNESENÍ Č. 183/03
Schválení smlouvy o výpůjčce kompostérů v rámci projektu „Kompostování na
základních školách v Liberci„
Rada města po projednání
schvaluje
bezplatné zapůjčení 26 ks kompostérů do 20 základních škol v Liberci (viz seznam) v rámci
projektu „Kompostování na školních zahradách v Liberci“,
souhlasí
se smlouvou o výpůjčce (viz příloha)
a ukládá
Ing. Milanu Šulcovi, vedoucímu technického odboru,
sepsat smlouvy o výpůjčce se všemi zúčastněnými školami v projektu.
T: do 30. 4. 2003

USNESENÍ Č. 184/03
Úprava Zóny placeného stání v Liberci
Rada města po projednání
schvaluje
změny v Zóně placeného stání ve městě Liberci dle předloženého materiálu
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit v květnu 2003 radě města ke schválení nové „Nařízení Statutárního města Liberce o stání
silničního motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci“
v souladu s tímto usnesením a zajistit jeho vydání s účinností od 1. 7. 2003.
T: 05/03

USNESENÍ Č. 185/03
Přijetí dotace z Ministerstva obrany na rekonstrukci vojenského hřbitova
v Ruprechticích
Rada města po projednání
schvaluje
přijetí dotace z Ministerstva obrany na rekonstrukci vojenského hřbitova v Ruprechticích
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
potvrzenou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč zahrnout do 2. rozpočtového opatření na rok 2003, a to do
příjmové i výdajové části rozpočtu.
T: 06/03
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USNESENÍ Č. 186/03
Přijetí dotace z Ministerstva obrany na rekonstrukci vojenského hřbitova
v Ostašově
Rada města po projednání
schvaluje
přijetí dotace z Ministerstva obrany na rekonstrukci vojenského hřbitova v Ostašově
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
potvrzenou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč zahrnout do 2. rozpočtového opatření na rok 2003, a to do
příjmové i výdajové části rozpočtu.
T: 06/03

USNESENÍ Č. 187/03
Nařízení Statutárního města Liberec o stavební uzávěře v lokalitě „Nad
Hasičskou zbrojnicí“, katastrální území Vratislavice nad Nisou
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2003 o stavební uzávěře v lokalitě „Nad Hasičskou
zbrojnicí“, katastrální území Vratislavice nad Nisou
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
zajistit vyvěšení nařízení na úřední desce.
T: 25. 4. 2003

USNESENÍ Č. 188/03
Nařízení Statutárního města Liberec o stavební uzávěře v lokalitě „Nová Ruda“,
katastrální území Vratislavice nad Nisou
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2003 o stavební uzávěře v lokalitě „Nová Ruda“,
katastrální území Vratislavice nad Nisou
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
zajistit vyvěšení nařízení na úřední desce.
T: 25. 4. 2003

USNESENÍ Č. 189/03
Nařízení Statutárního města Liberec o stavební uzávěře v lokalitě „Radčice – U
Lípy“, katastrální území Radčice u Krásné Studánky
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Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec č. 4/2003 o stavební uzávěře v lokalitě „Radčice – U Lípy“,
katastrální území Radčice u Krásné Studánky
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
zajistit vyvěšení nařízení na úřední desce.
T: 25. 4. 2003

USNESENÍ Č. 190/03
Nařízení Statutárního města Liberec o stavební uzávěře v lokalitě „Vesec –
Zahradní Město“, katastrální území Vesec u Liberce a Vratislavice nad Nisou
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec č. 5/2003 o stavební uzávěře v lokalitě „Vesec – Zahradní
Město“, katastrální území Vesec u Liberce a Vratislavice nad Nisou
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
zajistit vyvěšení nařízení na úřední desce.
T: 25. 4. 2003

USNESENÍ Č. 191/03
Nařízení Statutárního města Liberec o stavební uzávěře v lokalitě „Starý
Harcov“, katastrální území Starý Harcov
Rada města po projednání
vydává
Nařízení Statutárního města Liberec č. 6/2003 o stavební uzávěře v lokalitě „Starý Harcov“,
katastrální území Starý Harcov
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
zajistit vyvěšení nařízení na úřední desce.
T: 25. 4. 2003

USNESENÍ Č. 192/03
Revokace usnesení zastupitelstva č. 117/00
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 117/00 dle důvodové zprávy
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit tento návrh zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí.
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T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 193/03
Smlouva mezi ČSTV a SML o převzetí díla provedeného v rámci investiční akce
Liberec – REKO atletické dráhy, hrazeného z dotace MŠMT
Rada města po projednání
souhlasí
s upraveným návrhem smlouvou o převzetí díla provedeného v rámci investiční akce Liberec –
REKO atletické dráhy
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit smlouvu o převzetí díla k projednání v zastupitelstvu města.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 194/03
Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu
z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem pozemků – p. p. č. 1340 a 60/3 v k. ú. Růžodol I, p. p. č. 100 v k. ú. Doubí
u Liberce a p. p. č. 1356 v k. ú. Vesec u Liberce, doporučené k žádosti města o bezúplatný převod
pozemků ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. v platném znění, a to z vlastnictví státu a ve správě PF ČR
na Statutární město Liberec
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 195/03
Odvolání zástupce DPML a. s. Liberec z odborné pracovní skupiny pro městský
mobiliář a jmenování nového člena
Rada města po projednání
odvolává
člena odborné pracovní skupiny pro městský mobiliář pana Martina Oumrta, bytem Janův Důl č. p.
295/3 jako zástupce DPML a. s. Liberec v této pracovní skupině
a jmenuje
Ing. Martina Čulíka, bytem Rybízová ul. 233, Liberec 31, členem odborné pracovní skupiny pro
městský mobiliář jako zástupce DPML a. s. Liberec v této pracovní skupině.

USNESENÍ Č. 196/03
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Průmyslová zóna SEVER – návrh dalšího postupu
Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu situace týkající se průmyslové zóny Liberec SEVER,
schvaluje
navržený postup dalších kroků spočívajících ve vypsání vývěrového řízení „Legislativní přípravu
průmyslové zóny SEVER v Liberci v Růžodole“ formou výzvy více (pěti) zájemců, k podání
nabídky, kterými budou společnosti Obermeyer ALBIS – Stavoplan s r. o., DHV Praha, Tebodin a.
s., Investorko Inženýrská a. s., Eurocentrum Plus a. s. a složení komisí pro výběrové řízení ve
složení:
pro otevírání obálek: Ing. Jiří Veselka (náhr. Ing. Pavel Krenk), Ing. Jaroslav Suchý (náhr. Ing.
Dana Štefanová), Ing. Stanislava Rejhonová (náhr. Eva Zradičková),
pro hodnocení nabídek: Ing. Jiří Kittner (náhr. Ing. Pavel Krenk), Ing. Jiří Veselka (náhr. Naďa
Jozífková), Ing. Eva Kočárková (náhr. Dagmar Helšusová), Ing. Jaroslav Suchý (náhr. Ing. Dana
Štefanová), zást. Czech Invest (náhr. dtto), Ing. Luděk Suchomel (náhr. Radim Zika)
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
zajistit vypsání výběrového řízení.
T: ihned

USNESENÍ Č. 197/03
Schválení účetní závěrky, výroční zprávy, návrhu na rozdělení zisku, příděl do
fondů a výplaty tantiém a zprávy o vztazích akciové společnosti Technické služby
města Liberce za rok 2002
Rada města po projednání
schvaluje
jako valná hromada akciové společnosti Technické služby města Liberce
a) účetní závěrku společnosti za rok 2002,
b) výroční zprávu společnosti za rok 2002,
c) návrh na rozdělení zisku, příděl do fondů společnosti a výplatu tantiém členům představenstva
a dozorčí rady za rok 2002,
d) zprávu o vztazích mezi Městem Liberec a TSML a. s. za rok 2002
dle předložené důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 198/03
Roční účetní závěrka a. s. DPmL za rok 2002
Rada města po projednání ve funkci valné hromady DPmL, a. s.
schvaluje
v souladu s ustanoveními čl. VI, písm. A, odst. 3b a 3f stanov společnosti roční účetní závěrku
DPmL, a. s., za rok 2002 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 podle návrhu
předloženého v důvodové zprávě (resp. výroční zprávě)
a ukládá
představenstvu akciové společnosti DPmL
provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2002 v účetnictví roku
2003.
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USNESENÍ Č. 199/03
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu pracovní skupiny pro spolupráci
mezi městy Liberec a Amersfoort
Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč na dopravu Chrámového sboru sv. Antonína
na reciproční zájezd do Amersfoortu a Centru sociálních služeb Libereckého kraje pro Dům Marta
na výměnnou akci seniorů ve výši 20.000,- Kč
a neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku katedře geografie Pedagogické fakulty TU Liberec na exkurzi
studentů do Holandska z rozpočtu pracovní skupiny pro spolupráci mezi městy Liberec a
Amersfoort.

USNESENÍ Č. 200/03
Pověření člena zastupitelstva výkonem činnosti zástupce Statutárního města
Liberec s právem užívat závěsný odznak
Rada města po projednání
pověřuje
výkonem činností při občanských obřadech v souladu s § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění s právem užívat závěsný odznak pana Jiřího Zeronika a Michaela Dufka
s okamžitou platností.

USNESENÍ Č. 201/03
Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti přestupků v rozsahu
ustanovení § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv podle § 63 zákona o obcích s obcemi Dlouhý Most, Stráž nad
Nisou a Šimonovice na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v rozsahu § 53 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou
s podmínkou úhrady nákladů ve výši 500,- Kč za jeden vyřízený přestupek splatnou vždy k 15. 12.
kalendářního roku
a pověřuje
Ing. Jiřího Kittnera, primátora města,
podpisem těchto smluv.

USNESENÍ Č. 202/03
Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
dílčí změnu upraveného Organizačního řádu Magistrátu města Liberec, spojenou s organizačními
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změnami na technickém odboru magistrátu – viz příloha č. 1 s platností od 1. 5. 2003 a zároveň
stanovuje
celkový počet 490 zaměstnanců Magistrátu města Liberec (jedná se o průměrný evidenční počet
zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané) s platností od 1. 8. 2003
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
vydat změnu Organizačního řádu formou dodatku platného vnitřního předpisu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 203/03
Kandidatura města Liberec na pořádání MS 2009 v klasických lyžařských
disciplínách
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením návrhu na kandidaturu města Liberce na pořádání MS 2009 v klasických lyžařských
disciplínách
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh zastupitelstvu města k rozhodnutí.
T: 29. 4. 2003

USNESENÍ Č. 204/03
Plnění usnesení rady města za měsíc březen 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. 66/03.

USNESENÍ Č. 205/03
Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený materiál
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2003“ zastupitelstvu města
ke schválení.
T: 29. 4. 2003
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USNESENÍ Č. 206/03
Hodnocení 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 25. 3. 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
hodnocení 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 25. března 2003.

USNESENÍ Č. 207/03
Organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 4. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
konání 4. zasedání zastupitelstva města v úterý 29. 4. 2003 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Majetkoprávní operace
3. Návrh majetkoprávní operace projednané v komisi pro investice a výběr investorů – dostavba
bloku ulic Široká, Papírová, Bednářská
4. Návrh majetkoprávní operace – retenční nádrž Bucharka
5. Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu z vlastnictví
státu a ve správě Pozemkového fondu ČR na Statutární město Liberec
6. Smlouva mezi ČSTV a SML o převzetí díla provedeného v rámci investiční akce Liberec –
REKO atletické dráhy, hrazeného z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
7. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 117/00
8. Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DFXŠ v Liberci doplněný o
další specifikaci vlastní hospodářské činnosti
9. Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí
10. Návrh výsledku výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003
11. Kandidatura města Liberec na pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách
12. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2003
13. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 privatizace budovy č. p. 447, ul. Husova, Liberec 1 – Ing. Fuchs
 žádost adresovaná RM – Ing. Jiří Lauerman, za radu školy při ZŠ na Perštýně 404/44,
Liberec 4 – Mgr. Řeháček
 přehled žádostí o užití loga Statutárního města Liberce za I. čtvrtletí roku 2003 –
Mgr. Mrázková
 informace o prošetření skutečností uvedených v dodatku k bodu č. 5/ Zprávy z kontroly
hospodaření správce majetku města společnosti Realbyt s. r. o. Liberec – Ing. Šůrová

Ing. Jiří K i t t n e r

v.r.

Ing. Eva K o č á r k o v á v. r.
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primátor města

náměstkyně primátora
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