USNESENÍ
Z 9. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 20. 5. 2003

USNESENÍ Č. 225/03
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body III., XIII. – majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou věcné
břemeno:
XIII. Věcné břemeno:
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy
přes p. p. č. 130/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníků domu č. p. 1379 na p. p. č.
133, p. p. č. 133 a 137/4 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Libora a Jany Horáčkových a
kteréhokoliv dalšího vlastníka, a to za cenu 160,- Kč/m2 na dobu neurčitou,
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII.
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII.
ke schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 226/03
Majetkoprávní operace – nájem pozemků, výpůjčka pozemků, věcné břemeno
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body I., II., III
I.
Nájem pozemků
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 739, ost. plocha za roční nájemné 210,- Kč
v k. ú. Starý Harcov pro Ing. Václava Tulačku, Lyžařská 722, Liberec 15 na dobu
neurčitou.
2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1776, zbořeniště, v k. ú. Liberec pro pana
Tomáše Zikmunda, bytem Skřivánčí kámen 558, Liberec 4 na dobu neurčitou za roční
nájemné ve výši 350,- Kč.
3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 287/1, ostatní plocha, v k. ú. Vesec u Liberce
pro manžele Jaroslava Hastrdla, Slovanská 37, Liberec 25 a Evu Hastrdlovou,
Jáchymovská 276, Liberec 10, na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 630,- Kč.
I.
Nájem a výpůjčka pozemků
Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1856 zahrada o výměře 300 m2 za roční nájemné 1.800,Kč, výpůjčku části p. p. č. 1855, zahrada o výměře 10 m2 a části p. p. č. 1856, zahrada o výměře
400 m2 v k. ú. Starý Harcov pro pana Martina Havlíčka, Nad Kolejemi 786, Liberec 15 na dobu
neurčitou.
II.
Věcné břemeno
Stránka 1/18

Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na p. p. č. 293/29, zastavěná plocha,
v k. ú. Nové Pavlovice, na dobu existence stavby, pro Severočeskou plynárenskou, a. s., IČO
49903209, Klíšská 940, Ústí nad Labem za cenu 528,- Kč.

USNESENÍ Č. 227/03
Revokace usnesení rady města – Pražská ul. č. p. 135, Liberec 2
Rada města po projednání
zrušuje
usnesení rady města č. 173/03 ze dne 22. 4. 2003,
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 podpisu kupní smlouvy do 30. 6. 2003
a ukládá
v případě nesplnění stanovených podmínek
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: 19. 5. 2003

USNESENÍ Č. 228/03
Privatizace bytové jednotky č. 772/006 v budově č. p. 772, ul. Gorkého, Liberec 1
Rada města po projednání
bere na vědomí
postup při privatizaci bytových jednotek č. 772/002, 772/004, 772/006 v budově č. p. 772, ul.
Gorkého, Liberec 1,
neschvaluje
finanční kompenzaci formou daru
a souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení kupních smluv týkajících se uvedených bytových jednotek.

USNESENÍ Č. 229/03
Předkupní právo – bytová jednotka č. 277/052 v budově č. p. 277, ul. Bezová,
Liberec 13
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 277/52 v budově č.
p. 277, ul. Bezová, Liberec 13 za cenu 750.000,- Kč.
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USNESENÍ Č. 230/03
Pronájem nebytových prostor – Na Srázu 56, Liberec 25
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory – garáž, pro Ing. Jozefa Holka, v ul. Na Srázu 56,
Liberec 25, výše nájemného 300,- Kč/m2/rok
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci.
T: ihned

USNESENÍ Č. 231/03
Náhrada škody způsobená vytopením bytové jednotky paní J. Milerové, Husova
463/80a, Liberec 5
Rada města po projednání
schvaluje
vyplacení náhrady škody ve výši 4.174,- Kč v souvislosti se závadou na společném rozvodu vody
v domě č. p. 463/80a, Husova ulice, Liberec 5, paní Jarmile Milerové
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
vydat pokyn správci k úhradě a písemně informovat žadatelku.
T: ihned

USNESENÍ Č. 232/03
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
Šimůnková Ludmila
Americká 31, Liberec 3
XVII-9
Horáková Milena
Družcov 54, Osečná
DK-69
Tománková Božena
F. L. Věka 211/7, Liberec 14
Z6-41
Šťastný Miroslav, Ing
Ortenovo nám. 23, Praha 7
XV-42
Blažková Marie
Rozstání 47
Z1-72
Cihlářová Věra
Gagarinova 27, Liberec 6
STA-49
Fišarová Blažena
Žitná 817, Liberec 6
Z5-11
Prokopová Miloslava
Revoluční 66, Liberec 4
HK-213
Valentová Kristýna
Aloisina výšina 558, Liberec 15
XI-22
Vajda Ladislav
Borový vrch 235/33, Liberec 13
J-28
Matouš Jan
Ještědská 170, Liberec 8
NO-2
Ročková Iveta
Horská 568, Liberec 14
DK-190
Sviridová Ludmila
Hrdinů 514, Liberec 12
STA
Spanilý Milan
Sosnová 476, Liberec 15
Z7-25
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Müllerová Květoslava
Jiráskova 303, Liberec 13
ST
Hladík Karel
Bendlova 25, Liberec 1
V-7
Sandleiterová Marie
Vnitřní 1416, Liberec 30
Z9-40
Krtouš Jan
Borový vrch 291, Liberec 13
M-24
Čirličová Sylvie
Alšova 1273, Liberec 1
NO-16a
Humpolíková Táňa
Sychrov, Radostín 21
STK-24
Jansta Jaroslav
Dimitrovova 270, Liberec 11
S-28
Přibylová Květa
Lukášovská 7, Liberec 16
XVIIIA-7
Nechvílová Eva
Zahradní 442, Liberec 11
DK-557
Svoboda Oldřich
Rumjancevova 1234, Liberec 1
HK-17
Češková Alena
Husitská 623, Liberec 3
KZ-E-22
Říhová Marie
Rumjancevova 1243, Liberec 1
DK-519
Pospíšil Karel
Jablonecká 45, Liberec 5
DK-341
Vadlejchová Lotte
Mozartova 671, Liberec 1
J-1
Simpsonová Jana
Čížkova 8, Liberec 1
F-24
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. 233/03
Prominutí měsíčního nájemného za užívání nebytových prostor – Ježkova 955
Rada města po projednání
neschvaluje
společnosti Gastro LB, s. r. o. prominutí jednoho měsíčního nájemného ve výši 44.604,- Kč
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,
odpovědět žadateli.
T: ihned

USNESENÍ Č. 234/03
Přednostní řešení bytové situace
Rada města po projednání
schvaluje
přednostní řešení bytové situace
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv:
1. Statutární město Liberec – poskytnutí služebního bytu č. 204 o vel. 1+0 I- kat. v Liberci XXX,
U Sila 1202 na dobu určitou 5 let.
2. Jana Pivoňková – poskytnutí nájmu bytu č. 103 o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XXX, U Sila 1204
na dobu určitou do 31. 12. 2003.
3. Helena Michálková – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 I. kat. na dobu neurčitou.
4. Miloš Příhoda – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+1 na dobu neurčitou.
5. Milan a Marie Mackovi – poskytnutí náhradního bytu č. 11 o vel. 1+2 I. kat. v Liberci V,
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a rozhodla neschválit tuto žádost:
1. Marie Petrementová – rozšíření stávajícího bytu o vel. 1+2 o jeden pokoj z vedlejšího bytu.
T: 30. 11. 2003

USNESENÍ Č. 235/03
Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
schvaluje
1. Říjence Nejedlové – přidělení bytu č. 37 o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Maršíkova 254
2. Věře Patočkové – přidělení bytu č. 13 o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 969
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
vydat pokyn k uzavření nájemních smluv.
T: 30. 6. 2003

USNESENÍ Č. 236/03
Půjčka z fondu kulturních a sociálních potřeb – Základní škola Liberec, Aloisina
výšina 642
Rada města po projednání
neschvaluje
žádost Mgr. Jaroslava Vykoukala, ředitele Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642 o
poskytnutí půjčky z FKSP pro Lupínkovou Simonu ve výši 20 tis. 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. 237/03
Platový postup ředitele Základní školy Liberec, Barvířská 38/6, Miloslava
Kuželky dle nařízení vlády č. 251/92 Sb.
Rada města po projednání
schvaluje
nový platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitele Základní školy Liberec, Barvířská
38/6 Mgr. Miloslava Kuželky 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
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USNESENÍ Č. 238/03
Jmenování členů Rady školy při Základní umělecké škole Liberec, Frýdlantská
1359/19
Rada města po projednání
jmenuje
Ing. Jiřího Kittnera a Mgr. Aloise Čvančaru do Rady školy při Základní umělecké škole Liberec,
Frýdlantská 1359/19
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
informovat o výsledku jednání rady města předsedu Rady školy při Základní umělecké škole
Liberec, Frýdlantská 1359/19.
T: ihned

USNESENÍ Č. 239/03
Poplatek ze vstupného – přehled počtu žádostí o osvobození od poplatku ze
vstupného za rok 2002
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu Poplatek ze vstupného – přehled počtu žádostí o osvobození od poplatku ze vstupného za
rok 2002
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,
předložit radě města přehled prominutých poplatků ze vstupného za uplynulý kalendářní rok.
T:

nejpozději do
běžného roku

30.

USNESENÍ Č. 240/03
Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec – 2. kolo 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací ve 2. vyhlášeném kole roku 2003
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 554.000,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec ve výši
554.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 241/03

Stránka 6/18

6.

Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec – rozšíření hlavní činnosti organizace
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit návrh dodatku zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 242/03
Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města
Liberce – řádné kolo pro období červen až listopad 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s rozhodnutím správní rady fondu o přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu
Statutárního města Liberce v řádném kole výběrového řízení pro období červen až listopad 2003
ve výši 248.300,- Kč
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 243/03
Žádost o dotaci na podporu terénní sociální práce v roce 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s žádostí o zařazení a poskytnutí dotace z Doplňkového programu podpory terénní sociální práce
2003 na tři terénní sociální pracovníky
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit tuto žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 244/03
Ukončení provozu odloučeného pracoviště Základní školy Liberec, Kaplického
384 – Puškinova 46, Liberec 24 a návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině uvedené
základní školy
Rada města po projednání
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souhlasí
1. s ukončením provozu odloučeného pracoviště Základní školy Liberec, Kaplického 384 –
Puškinova 46, Liberec 24 ke dni 30. června 2003
2. s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Kaplického 384
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu do zastupitelstva města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 245/03
Ukončení provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy Liberec, Na Pískovně
761/3 – Výletní 198, Liberec 32 a návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině uvedené
mateřské školy
Rada města po projednání
souhlasí
1. s ukončením provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy Liberec, Na Pískovně 761/3
– Výletní 198, Liberec 32 ke dni 30. června 2003,
2. s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Liberec, Na Pískovně 761/3
a ukládá
Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 246/03
Dodatek návrhu finančního vypořádání za rok 2002
Rada města po projednání
souhlasí
s dodatkem návrhu finančního vypořádání za rok 2002
a ukládá
Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit závěrečný účet Statutárního města Liberec i s dodatkem zastupitelstvu města ke
schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 247/03
Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberce na rok 2003
Rada města po projednání
souhlasí
s upraveným návrhem rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberce na rok 2003 dle
důvodové zprávy
a ukládá
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Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberce na rok 2003 zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 248/03
Rozhodnutí zadavatele – výstavba „Měnírny 2 – Dolní Hanychov“
Rada města po projednání
schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky akce výstavba „Měnírna 2 – Dolní Hanychov“
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
podepsat s firmou Elektrizace železnic Praha, a. s. smlouvu o dílo na variantu č. 2.
T: ihned

USNESENÍ Č. 249/03
Přidělení dotací z Ekofondu dle doporučení správní rady Ekofondu
Rada města po projednání
souhlasí
s rozhodnutím správní rady Ekofondu o přidělení dotací z Ekofondu (dle čl. V., bodu 1/ statutu)
v celkové výši 941 800 Kč dle důvodové zprávy a přehledné tabulky (příloha č. 1)
a ukládá
Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit materiály o přidělení dotací z Ekofondu ke schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 250/03
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o povinnosti prokázat
zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a
ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce
řidiče taxislužby na území města Liberec, a o způsobu provádění této zkoušky
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o povinnosti prokázat zkouškou
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti
obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Liberec, a o
způsobu provádění této zkoušky,
zrušuje
ke dni 15. června zkušební komisi pro ověřování znalostí řidičů taxislužby, kterou jmenovala
usnesením č. 370/98 dne 17. 8. 1998
a ukládá
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Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit obecně závaznou vyhlášku k vydání zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 251/03
Žádost o úpravu smluvních podmínek v oblasti investiční výstavby (BREX s. r. o.
Liberec)
Rada města po projednání
schvaluje
předloženou žádost firmy BREX s. r. o. týkající se úpravy čl. VI. bod 6.3. smlouvy o nájmu a
koupi najaté věci č. j. 7003/00/140
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít se společností BREX s. r. o., Hodkovická 135, Liberec 23, IČO 40232549 příslušný
dodatek ke smlouvě.
T: květen 2003

USNESENÍ Č. 252/03
Podnik služeb města Liberce, státní podnik v likvidaci – účetní závěrka 2002
Rada města po projednání
schvaluje
na základě výroku auditora účetní závěrku za rok 2002 státního podniku Podnik služeb města
Liberce s. p. v likvidaci.

USNESENÍ Č. 253/03
Výstavba 221 bytů a technické infrastruktury obytného souboru Vlnařská –
Evropská – Liebigova
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o přípravě akce „Výstavba 221 bytů a technické infrastruktury obytného souboru Vlnařská
– Evropská – Liebigova“
a ukládá
Ing. Jaroslavu Suchému, vedoucímu odboru rozvoje a územního plánování,
vypsat veřejnou obchodní soutěž na spoluinvestora a zhotovitele stavby.
T: 06/03

USNESENÍ Č. 254/03
Nepeněžitý vklad majetku Statutárního města Liberec v areálu Ještěd do
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základního kapitálu společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.
Rada města po projednání
schvaluje
vložit do základního kapitálu společnosti SAJ a. s. jako nepeněžitý vklad:
 všechna přepravní lyžařská zařízení kromě sedačkové lanovky Černý vrch,
 všechny stavební objekty spojené s funkcí lyžařských vleků,
 skokanský areál jako celek bez pozemku,
 movitý majetek
a se SAJ a. s. uzavřít nájemní smlouvu na pozemky včetně podnájemní smlouvy na pozemky ve
vlastnictví LESY ČR,
a ukládá
právnímu odboru ve spolupráci s odborem rozvoje a územního plánování,
zabezpečit potřebné úkony pro zajištění zápisu do obchodního rejstříku tak, aby návrh na zápis byl
podán:
T: do 31. 7. 2003

USNESENÍ Č. 255/03
Městský fond rozvoje bydlení
Rada města po projednání
souhlasí
1. s předloženou zprávou o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města
Liberec (MFRB) za rok 2002,
2. s předloženým návrhem na jmenování tajemníka Správní rady MFRB – pracovníka odboru
rozvoje a územního plánování – Ing. Jitka Píšová,
3. s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků na rok 2003
Ing. František Benč, Sáňkařská 341, 460 08, Liberec 19, Ing. Jaroslav Rychecký, Pod Ještědem
288, 460 08 Liberec 19, lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Sáňkařská, ve výši 0,45 mil. Kč,
Slavomír Janošík, 28. října 59/42, Liberec 7, 460 07, IČO 12057151, lokalita k. ú. Dolní
Hanychov, ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická, Strakonická, Erbenova, ve výši 4 mil. Kč,
Zahradní Město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec 1, 460 01, IČO 25407236, lokalita
Zahradní Město, ul. Vyhlídková, ve výši 6 mil. Kč,
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978 a Bytové družstvo
Spektrum, Masarykova 12, 460 01, 25460242 – spoluinvestoři výstavby 66 b. j. Starý Harcov, ve
výši 15 mil. Kč
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB,
1. zajistit uzavření dodatků č. 1 k uzavřeným smlouvám z roku 2002 se změnou termínu
čerpání a vyúčtování podpory. Jedná se o smlouvy: č. 7003/02068 se Zahradním Městem
Liberec a. s., č. 7003/02/70 se Slavomírem Janošíkem
T: 06/03
2. předložit zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o hospodaření s prostředky MFRB za
rok 2002
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T: 24. 6. 2003
3. předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozdělení finančních prostředků z MFRB
pro rok 2003:
a) Ing. František Benč, Sáňkařská 341, 460 08 Liberec 19, Ing. Jaroslav Rychecký,
Pod Ještědem 288, 460 08 Liberec 19, lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul.
Sáňkařská, ve výši 0,45 mil. Kč,
b) Slavomír Janošík, 28. října 59/42, Liberec 7, 460 07, IČO 12057151, likalita k. ú.
Dolní Hanychov, ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická, Strakonická, Erbenova, ve
výši 4 mil. Kč,
c) Zahradní Město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec 1, 460 01, IČO
25407236, lokalita Zahradní Město, ul. Vyhlídková, ve výši 6 mil. Kč,
d) Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978 a Bytové
družstvo Spektrum, Masarykova 12, 460 01 Liberec 1, 25460242 – spoluinvestoři
výstavby 66 b. j. Starý Harcov, ve výši 15 mil. Kč.
T: 06/03

USNESENÍ Č. 256/03
Rekonstrukce a dostavba Městského stadionu v Liberci
Rada města po projednání
souhlasí
1. s předloženým způsobem financování rekonstrukce a dostavby areálu Městského stadionu
v Liberci,
2. se zahájením výstavby v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo a vydanými stavebními
povoleními
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit způsob financování a souhlas se zahájením výstavby ke schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 257/03
Podnět k 5. změně územního plánu města Liberec, podněty č. 5.1. – 5.22.
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením „Podnětu k 5. změně plánu města Liberec“, v rozsahu uvedených v tabulkách I. a
II., které jsou součástí tohoto návrhu usnesení:
Podněty doporučené ke schválení (tabulka I.): 5.1., 5.3., 5.4.a., 5.4.c., 5.5., 5.6., 5.10., 5.11., 5.12.,
5.13., 5.14., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22.
Podněty doporučené k zamítnutí (tabulka II.): 5.2, 5.7, 5.8., 5.9., 5.15.
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
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předložit „Podnět k 5. změně územního plánu města Liberec“ v rozsahu tabulek I. a II.
k projednání a schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 258/03
Podnět k 6. změně územního plánu města Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením materiálu „Podnět k 6. změně územního plánu města Liberec“ v rozsahu podnětů ke
změně územního plánu uvedených v tabulce I., která je součástí tohoto návrhu usnesení
zastupitelstvu města
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit „Podnět k 6. změně územního plánu města Liberec“ v rozsahu tabulky I. k projednání a
schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 259/03
Podnět k 7. změně územního plánu města Liberec, podněty č. 7.1. – 7.47.
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením „Podnětu k 7. změně územního plánu města Liberec“, v rozsahu uvedených
v tabulkách I. a II., které jsou součástí tohoto návrhu usnesení:
Podněty doporučené ke schválení (tabulka I.): 7.2., 7.3.a, 7.3.b, 7.5., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11.,
7.12., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 7.27., 7.28., 7.29., 7.30., 7.31., 7.32., 7.33.,
7.34., 7.35., 7.36., 7.37., 7.38., 7.41., 7.42., 7.43., 7.44., 7.47.
Podněty doporučené k zamítnutí (tabulka II.): 7.1., 7.4., 7.6., 7.13., 7.21., 7.22., 7.23.a., 7.23.b,
7.24., 7.25., 7.26., 7.39., 7.40., 7.45., 7.46.
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit „Podnět k 7. změně územního plánu města Liberec“ v rozsahu tabulek I. a II.
k projednání a schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 260/03
Návrh na pořízení 8. změny územního plánu města Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s předložením materiálu „Návrh na pořízení 8. změny územního plánu města Liberec“
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na pořízení 8. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení
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zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 261/03
Vstup obce do „Sdružení obcí Libereckého kraje“ (SOLK)
Rada města po projednání
souhlasí
se vstupem města Liberce do Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK), IČO 64669246
a ukládá
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 262/03
Jmenování předsedy pracovní skupiny pro spolupráci Liberec – Amersfoort
Rada města po projednání
jmenuje
pana Michaela Dufka předsedou odborné pracovní skupiny mezi městy Liberec – Amersfoort.

USNESENÍ Č. 263/03
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 veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích s obcí Jeřmanice 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 této smlouvy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 264/03
Plnění usnesení rady města za měsíc duben 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu
a souhlasí
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s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě.

USNESENÍ Č. 265/03
Poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, panu Čestmíru Hřebíkovi ve výši dle
důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu měsíce května 2003.

USNESENÍ Č. 266/03
Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Liberec
Rada města po projednání
jmenuje
vedoucí odborů Magistrátu města Liberec do funkcí na základě výsledků výběrových řízení podle
důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 267/03
Prohlášení náhradníka na uprázdněný mandát členem zastupitelstva města
Rada města po projednání
bere na vědomí
rezignaci člena zastupitelstva města pana Milana Šíra ke dni 19. 5. 2003,
prohlašuje
v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., že členem zastupitelstva se stává od 20. května
2003 náhradník za stranu Česká strana sociálně demokratická pan Robert Dušek,
a pověřuje
Ing. Jiřího Kittnera, primátora města,
předat panu Robertu Duškovi osvědčení o vzniku členství v Zastupitelstvu města Liberce.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 268/03
Reorganizace Magistrátu města Liberce
Rada města po projednání
schvaluje
věcný záměr reorganizace Magistrátu města Liberce dle důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
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učinit všechny přípravné kroky pro realizaci věcného záměru, zejména v pracovněprávní oblasti.
T: ihned

USNESENÍ Č. 269/03
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu a. s. Teplárna Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s delegací Ing. Jiřího Kittnera, primátora města, na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna
Liberec, a. s., která se bude konat dne 18. 6. 2003 v sídle společnosti
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na delegaci na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 270/03
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské
společnosti a. s.
Rada města po projednání
souhlasí
s delegací Mgr. Stanislava Cvrčka na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti
a. s. se sídlem v Teplicích, která se bude konat dne 30. 5. 2003 v sídle společnosti
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na delegaci na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s.
zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003

USNESENÍ Č. 271/03
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti s ručením
omezeným .A.S.A. Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s delegací Ing. Jiřího Kittnera na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. s. r. o. Liberec, která
se bude konat dne 10. 6. 2003 v sídle společnosti
a ukládá
Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,
předložit návrh na delegaci na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. s. r. o. Liberec
zastupitelstvu města ke schválení.
T: 27. 5. 2003
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USNESENÍ Č. 272/03
Hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 4. 2003
Rada města po projednání
bere na vědomí
hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2003.

USNESENÍ Č. 273/03
Organizační zajištění 5. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 konaného dne
27. 5. 2003
Rada města po projednání
schvaluje
konání 5. zasedání zastupitelstva města v roce 2003 v úterý 27. 5. 2003 ve 14.00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zahájení, schválení pořadu jednání
Slib člena zastupitelstva
Majetkoprávní operace
Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci
5. změna územního plánu – Krásná Studánka, Radčice, Kateřinky
Podnět k 6. změně územního plánu města Liberec – hromadný
7. změna územního plánu – hromadná, problémová
Návrh na pořízení 8. změny územního plánu města Liberec – Praha West Investment k. s.
Vstup Statutárního města Liberce do SOLK
Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního
města Liberec – 2. kolo 2003
Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města Liberce –
řádné kolo pro období červen až listopad 2003
Návrh na přidělení dotací z Ekofondu dle doporučení Správní rady Ekofondu
Čerpání finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec
Žádost o dotaci na podporu terénní sociální práce v roce 2003
Závěrečný účet SML za rok 2002
Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. čtvrtletí 2003
Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberce na rok 2003
Revokace usnesení č. 31/03 – oprava názvu školy
Ukončení provozu odloučeného pracoviště Základní školy Liberec, Kaplického 384 –
Puškinova 46, Liberec 24, a návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině uvedené základní školy
Ukončení provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy Liberec, Na Pískovně 761/3 –
Výletní 198, Liberec 32, a návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině uvedené mateřské školy
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací – škol a školských zařízení
zřizovaných SML
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu a. s. Teplárna Liberec
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu s. r. o. .A.S.A. Liberec
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o povinnosti prokázat zkouškou znalosti
místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy
taxametru, jako podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby města Liberec, a způsobu
provádění této zkoušky
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27. Zřízení výboru pro školství a vzdělávání
28. Volba členů výborů zastupitelstva města
29. Informace, diskuse

Rada města vzala na vědomí tyto informace:
písemné:
 žádost manželů Mytyskových a paní Semerádové o poskytnutí finanční náhrady za
zhodnocení zahrady – Ing. Kočárková
 stížnost Ing. Hartvichové ze dne 29. 1. 2003 a 4. 3. 2003 – Mgr. Řeháček
 projednání a dohodnutí návrhu zadání 2. změny územního plánu města Liberec „Změna
regulativu č. 11 v kap. č. 72 – Odkanalizování“ – Ing. Suchý

Ing. Jiří K i t t n e r
primátor města

v.r.

Ing. Eva K o č á r k o v á v. r.
náměstkyně primátora
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