
 

U S N E S E N Í  

 Z 8. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO  DNE  6. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 208/03 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace bod body I., II., III. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou – 
Stanovení prodejní ceny: 
III. Prodej domu – stanovení prodejní ceny 
1. Rada města po projednání zrušuje výběrové řízení na prodej domu č. p. 1415 – 1416 v ul. 

Vnitřní v Liberci 30 za prodejní cenu 4,432.000,- Kč. 
2. Rada města po projednání schvaluje prodejní cenu panelového domu č. p. 1415 – 1416 v ul. 

Vnitřní v Liberci 30 (bez st. p. č. 1303/2 a 1303/3) v celkové výši 5,478.000,- Kč, tím ruší své 
usnesení č. 596/02/2 z 22. 10. 2002 

3. Rada města po projednání v souladu s § 38 dokumentu „Zásady postupu při privatizaci 
nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Liberec“ a na základě požadavku zájemců o 
privatizaci objektu č. p. 1415 – 1416 v ul. Vnitřní v Liberci 30 schvaluje, aby byl závazný 
původní termín uzávěrky příjmu nabídkové části privatizačních projektů, tzn. do 17. 6. 2003 do 
10.30 hodin, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body IV., V. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body IV., V. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 209/03 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, věcné břemeno, záměr 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III.: 
I. Nájem pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 1079/2 – zastavěná plocha v k. ú. Rochlice u Liberce, pro 

Severočeskou plynárenskou, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 49 90 32 09 na dobu 
neurčitou za roční nájemné ve výši 19.800,- Kč.  

2. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 220/58 – zastavěná plocha v k. ú. Františkov u Liberce pro 
manžele Františka a Juditu Svobodovy, Mánesova 249/5, Liberec 10 na dobu neurčitou za roční 
nájemné ve výši 300,- Kč. 

II. Věcná břemena 
1. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení zemní telefonní přípojky, 

právo chůze a jízdy za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 5840, ostatní plocha 
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v k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČESKÝ TELECOM, a. s., 
Olšanská 5, Praha 3, IČO: 60193336 za cenu 144,- Kč/m2 + náklady spojené se zřízením 
věcného břemene. 

2. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení zemní telefonní přípojky, 
právo chůze a jízdy za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 6029, ostatní plocha 
v k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČESKÝ TELECOM, a. s., 
Olšanská 5, Praha 3, IČO: 60193336 za cenu 144,- Kč/m2 + náklady spojené se zřízením 
věcného břemene. 

3. Rada města schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene přístupu na části p. p. č. 731/2, ost. 
plocha, v k. ú. Dolní Hanychov ve prospěch vlastníka na p. p. č. 731/1, v k. ú. Dolní Hanychov, 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO: 262978 a kteréhokoli dalšího 
vlastníka nemovitostí. 

III. Záměr prodeje pozemku 
1. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1199/1, v k. ú. Liberec za 160,- Kč/m2 a zřízení 

věcného břemene po p. p. č. 1199/1 v k. ú. Liberec za 64,- Kč/m2 ve prospěch garáže na st. p. 
č. 1204/2 a objektu na st. p. č. 1192 oboje v k. ú. Liberec 

2.   Rada města neschvaluje způsob řešení záměrem směny pro třetí subjekt. 

USNESENÍ Č. 210/03 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. čtvrtletí 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 
2003 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města. 

T: 27. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 211/03 

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2002 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s celoročním hospodařením Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2002 a to bez 
výhrad 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit závěrečný účet Statutárního města Liberec zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 27. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 212/03 

Jmenování komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 
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obchodní veřejné soutěže 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

členy pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci obchodní veřejné soutěže: 
komise pro otevírání obálek: 
jmenovaní členové: 
1. Ing. Eva Kočárková  náměstkyně primátora pro finance a správu kapitálu 
2. Ing. Ivana Tišerová  vedoucí oddělení daní a poplatků 
3. Malvína Rejmontová  oddělení veřejných zakázek SML 
4. Ing. Martina Rychecká  Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele 
 
náhradníci: 
1. Naďa Jozífková   náměstkyně primátora pro investice, dopravu a ŽP  
2. Pavel Kaiser   vedoucí oddělení informační soustavy 
3. Mgr. Jan Audy   pověřený řízením právního odboru 
4. Michaela Vítová   Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele 
 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
jmenovaní členové: 
1. Ing. Jiří Kittner   primátor města 
2. Ing. Eva Kočárková  náměstkyně primátora pro finance a správu kapitálu 
3. Ing. Pavel Krenk  náměstek primátora pro vnitřní správu, organizace a 

společnosti zřízené městem 
4. Pavel Kaiser   vedoucí oddělení informační soustavy 
5. Ing. Věra Rejnková  vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

 

náhradníci: 
1. Naďa Jozífková   náměstkyně primátora pro investice, dopravu a ŽP 
2. Dagmar Helšusová  náměstkyně primátora pro vzděl., kulturu, sport a cest. ruch 
3. Ing. Jiří Veselka   náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování 
4. Ing. Ivana Tišerová  vedoucí oddělení poplatků a daní 
5. Malvína Rejmontová  oddělení veřejných zakázek SML 

USNESENÍ Č. 213/03 

Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec,              
Na Perštýně 404/44 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se záměrem vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec, Na 
Perštýně 404/44 

2. se složením konkurzní komise 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44 
dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 72/2003 Sb. 

T: 09/03 
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USNESENÍ Č. 214/03 

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací – škol a školských 
zařízení, zřizovaných Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám, kterými se s účinností od 1. 7. 2003 nahrazuje stávající 
příloha č. 1: 
Mateřská škola „Klubíčko“ Liberec, Jugoslávská 128/1, 
Mateřská škola „Nad přehradou“ Liberec, Klášterní 149/16, 
Mateřská škola Liberec, Truhlářská 340/7, 
Mateřská škola „Sedmikráska“ Liberec, Vzdušná 509/20, 
Mateřská škola „Rosnička“ Liberec, Školní vršek 503/3, 
Mateřská škola Liberec, Klicperova 414/2, 
Mateřská škola „Korálek“ Liberec, Aloisina výšina 645/55, 
Mateřská škola „V zahradě“ Liberec, Žitavská 122/68, 
Mateřská škola „Sluníčko“ Liberec, Bezová 274/1, 
Mateřská škola Liberec, Stromovka 285/1, 
Mateřská škola „Delfínek“ Liberec, Nezvalova 661/20, 
Mateřská škola „Pramínek“ Liberec, Březinova 389/8, 
Mateřská škola „Kamarád“ Liberec, Dělnická 831/7, 
Mateřská škola „Jizerka“ Liberec, Husova 184/72, 
Mateřská škola „U Bertíka“ Liberec, Purkyňova 458/19, 
Mateřská škola „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15, 
Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27, 
Mateřská škola „Čtyřlístek“ Liberec, Tovačovského 166/27, 
Mateřská škola Liberec, U Školky 67, 
Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4, 
Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, 
Mateřská škola Liberec, Na Pískovně 761/3, 
Mateřská škola „Motýlek“ Liberec, Broumovská 840/7, 
Mateřská škola Liberec, Jabloňová 446/29, 
Mateřská škola Liberec, Žitná 832/19, 
Mateřská škola „Srdíčko“ Liberec, Oldřichova 836/5, 
Mateřská škola „Pohádka“ Liberec, Strakonická 211/12, 
Mateřská škola Liberec, Dětská 461, 
Mateřská škola „Malínek“ Liberec, Kaplického 386, 
Mateřská škola „Kytička“ Liberec, Burianova 972/2, 
Základní škola Liberec, Oblačná 101/15, 
Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49, 
Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 
Základní škola Liberec, nám. Míru 212/2, 
Základní škola Liberec, Švermova 114/38, 
Základní škola Liberec, Barvířská 38/6, 
Základní škola Liberec, U Školy 222/7, 
Základní škola a základní umělecká škola Liberec, Jabloňová 564/43, 
Základní škola Liberec, Česká 354, 
Základní škola Liberec, Sokolovská 328, 
Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 
Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, 
Základní škola Liberec, Dobiášova 851/5, 
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Základní škola Liberec, U Soudu 369/8, 
Základní škola Liberec, Kaplického 384, 
Základní škola Liberec, Ještědská 354/88, 
Základní škola Liberec, Na Žižkově 101/9, 
Základní škola Liberec, Růžodolská 118/26, 
Základní škola Liberec, Na Výběžku 118, 
Základní škola Liberec, Husova 142/4, 
Základní škola Liberec, Dvorská 447/29, 
Základní škola Liberec, Křížanská 80, 
Základní škola Liberec, Heřmánkova 95, 
Základní umělecká škola Liberec, Frýdlantská 1359/16, 
Zvláštní škola Liberec, Gollova 394/4, 
Zvláštní škola Liberec, Orlí 140/7, 
Zvláštní škola Liberec, Sázavská 556/8, 
Zvláštní škola Liberec, Kašparova 73 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit dodatky ke schválení zastupitelstvu města.  

T: 27. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 215/03 

Revokace usnesení č. 81/03 – oprava názvu školy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou zřizovací listiny ve věci doplnění názvu zařízení ve znění Zvláštní škola a Pomocná 
škola Liberec, Sázavská 556/8 ke dni 1. 8. 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit zprávu do zastupitelstva města ke schválení. 

T: 27. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 216/03 

Záruka Statutárního města Liberec formou prohlášení ve věci závazků vzniklých 
z případného ukončení nájmu současného nájemce Stadion, spol. s r. o. 

Rada města po projednání¨ 

s c h v a l u j e  

návrh „Prohlášení“, jímž Statutární město Liberec, jako pronajímatel garantuje, že závazky vzniklé 
z podnájemní smlouvy mezi organizací STADION, spol. s r. o., současným nájemcem areálu 
Městského stadionu v Liberci a Českým svazem bobistů a skeletonistů, budou právně závazné i 
pro případné právní nástupce nájemce areálu Městského stadionu v Liberci 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zajistit vypracování „Prohlášení“ a předložit neprodleně k podpisu statutárnímu zástupci města 
Liberce. 

T: ihned 

  Stránka 5/8 



USNESENÍ Č. 217/03 

Dohody o výměně bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výměnu bytů mezi: 
1. Věrou Gránovou, Liberec III, Soukenné náměstí 26/7  

Boženou Grollovou, Liberec III, Soukenné náměstí 26/7 
2. Radovanem Dlouhým, Liberec III, Soukenné náměstí 26/7  

Michalem Kovalem, Liberec XXV, Jeřmanická 476 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
vydat souhlas s dohodami o výměně bytů. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 218/03 

Přidělení obecních bytů na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení obecních bytů na základě pořadníku: 
1. Agnese Džobákové – byt č. 5 o vel. 1+2 III. kat. v Liberci 33, Rynoltická 98 
2. Petru Karlovi – byt č. 6 o vel. 1+2 IV. kat. v Liberci 11, Norská 44/7 
3. Josefu Vacíkovi – byt č. 5 o vel. 1+1 IV. kat. v Liberci 11, Londýnská 91/14 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 219/03 

Zastavení přijímání žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zastavení přijímání žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad s termínem od 1. 6. 2003 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
seznámit občany s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 220/03 

Úprava platového výměru ředitele Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642, 
Mgr. Jaroslava Vykoukala 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Mgr. Jaroslavu Vykoukalovi, řediteli Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642, v měsíci červnu 
2003 snížení osobního příplatku o 50 %, tj. 2.200,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
oznámit rozhodnutí rady města Mgr. Jaroslavu Vykoukalovi, řediteli Základní škola Liberec, 
Aloisina výšina 642. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 221/03 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné použití znaku města společnosti Ivo Novák – Žaket, na Knižní plán Liberec – Jablonec 
nad Nisou 

a  u k l á d á  

Mgr. Jitce Mrázkové, vedoucí odboru cestovního ruchu,  
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: 15. 5. 2003 

USNESENÍ Č. 222/03 

Smlouva o bezúplatném převodu krizových mobilních telefonů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra České republiky o bezúplatném převodu krizových 
mobilních telefonů na Statutární město Liberec 

a  p o v ě ř u j e  

vedoucí oddělení bezpečnosti a záchranných složek převzetím telefonů. 

USNESENÍ Č. 223/03 

Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 66 b. j. Harcov p. č. 
450/8 – 14, evidenční č. 3174200170 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 66 b. j. v Liberci – Harcově 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
potvrzenou dotaci ve výši 8,535 mil. Kč zahrnout do 2. rozpočtového opatření, a to do příjmové i 
výdajové části rozpočtu. 

T: 06/2003 
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USNESENÍ Č. 224/03 

Návrh na měsíční odměnu pro představenstvo a dozorčí radu společnosti 
Liberecká IS, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady 

s c h v a l u j e  

měsíční odměnu 6.000,- Kč, pro představenstvo společnosti Liberecká IS, a. s., zvolené ze dne   
8. 4. 2003 při 6. zasedání rady města: 
Ing. Pavla Krenka bytem:  

Svatoplukova 458/23,  
Liberec 4, 460 01 

Bc. Ondřeje Červinku bytem:  
Hálkova 1103/4, 
Liberec 1, 460 01 

Hynka Tampiera bytem:  
Na Čekané 500/13, 
Liberec 15, 460 01 

Mgr. Stanislava Cvrčka bytem:  
Zhořelecká 1328, 
Liberec 1, 460 01 

Ing. Jiřího Veselku bytem:  
Ruprechtická 553/27, 
Liberec 1, 460 01 

 
a 3.000,- Kč pro dozorčí radu: 
RNDr. Michala Hrona bytem:  

Březová alej 1305/4,  
Liberec 1, 460 01 

JUDr. Josefa Vondrušku bytem:  
Puškinova 98,  
Liberec 24, 463 13 

Ing. Josefa Nadrchala bytem:  
Pod Ještědem 289, 
Liberec 19, 460 08 

T: ihned 
 

 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 plnění usnesení č. 252/95, přehled smluv dle bodu I. – Ing. Fuchs 
 privatizace nebytové jednotky č. 223/018 v budově č. p. 223, ul. Mlýnská, Liberec 4 –   

Ing. Fuchs 
 

 

 

Ing.  Jiří  K i t t n e r    v . r .  Ing.  Eva  K o č á r k o v á   v. r. 
primátor  města náměstkyně primátora 

 


