
 

U S N E S E N Í  

 Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 15. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 319/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body II., IX., X. – MO Liberec Vratislavice nad Nisou: 
IX. Schválení cen pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění prodeje p. p. č. 1545/1 v k. ú. Vratislavice nad 

Nisou jako celku za prodejní cenu 70,- Kč/m2 plus náklady prodeje. 
2. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění prodeje p. p. č. 2230 v k. ú. Vratislavice nad 

Nisou jako celku za prodejní cenu 1.100,- Kč/m2 plus náklady prodeje. 
3. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění prodeje p. p. č. 2228/2 a 2229/2 v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 1.100,- Kč/m2 plus náklady prodeje, a to jako celek 
společně s p. p. č. 2230. 

4. Rada města po projednání schvaluje záměr převodu části p. p. č. 3406 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou s tím, že náklady na oddělení části tohoto pozemku (mezi p. p. č. 3423/5 a 3423/3), na 
které stojí tramvajová čekárna, ponese Dopravní podnik města Liberec a. s. 

 
X. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 

vedení kanalizační přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 673/1 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 385 a p. p. č. 386/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
pana Rudolfa Breuera, Sněhurčina 710, Liberec 15 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 
28,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
podzemního vedení NN kabelu, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2075/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 2055/3 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželů Vladimíra a Ivety Braunových, Tanvaldská 166, Liberec 30 a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za cenu 88,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
podzemního vedení STL plynovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 
2478/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro Severočeskou plynárenskou, a. s., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČO 49903209, za cenu 11,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi bod body III., IV., V., VI., VII., VIII., XI. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body III., IV., V., VI., VII., VIII. a XI. ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 
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USNESENÍ Č. 320/04 

Majetkoprávní operace – Nájem pozemků, výpůjčka pozemků, věcná břemena, 
změna usnesení, záměry 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V., VI.: 
I. Nájem pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 2061/1, zahrada o výměře 220 m2, v k. ú.   

Ruprechtice, pro paní Věru Rejmanovou, Cihlářská 669, Liberec 6, za roční nájemné ve výši 
1.320,- Kč na dobu neurčitou. 

2. Staženo. 
3. Staženo. 
4. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 479/3, orná půda, o výměře 23.188 m2, p. p. č. 470/17, 

orná půda, o výměře 94.695 m2, v k. ú.  Machnín, pro KORDULU s. r. o., Dolní Vítkov, 
Chrastava, za roční nájemné ve výši 5.894,- Kč na dobu neurčitou. 

5. Staženo. 
6. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 279/1, zahrada, o výměře 186 m2, část p. p. č. 279/2, 

louka, o výměře 200 m2, p. p. č. 279/5, zast. pl., v k. ú.  Františkov u Liberce pro manžele 
Radka a Ing. Naděždu Vojtíškovy, Seifertova 900/4, Liberec 6, za roční nájemné ve výši 
2.100,- Kč na dobu neurčitou.  

7. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 5282, zahrada v k. ú.  Liberec za roční nájemné ve výši 
61.965,- Kč pro LIF, a. s., Klostermannova 690/15, Liberec 1, IČO 40232751 na dobu 
neurčitou. 

8. Staženo. 
 
II. Výpůjčka pozemku 
Rada města schvaluje výpůjčku p. p.č. 37, zahrada o výměře 826 m2 v k. ú. Horní Růžodol, 
bezplatně pro Miloslava Lindauera, Dr. M. Horákové 14, Liberec 6 na dobu neurčitou. 
 
III. Nájem a výpůjčka pozemku 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 28, zahrada, o výměře 15 m2 za roční nájemné ve 

výši 225,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 28, zahrada, o výměře 629 m2 a výpůjčku části p. p. č. 
27/1, zahrada, o výměře 95 m2 bezúplatně v k. ú. Horní Růžodol pro p. Lucii Novoveskou, 
Žitná 829, Liberec 6 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 27/1, zahrada, o výměře 50 m2 za roční nájemné ve 
výši 400,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 27/1, zahrada, o výměře 146 m2 bezúplatně v k. ú. Horní 
Růžodol pro Ivana Vaníčka, Dr. M. Horákové 14, Liberec 7 na dobu neurčitou. 

 
IV. Věcné břemeno 
Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
plynovodu a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1076/1 v k. ú. Machnín, p. p. č. 
196, ost. pl. za cenu 36,- Kč/m2, p. p. č. 208/3, ost. pl., p. p. č. 440, ost. pl., p. p. č. 128, ost. pl., 
v k. ú. Horní Suchá u Liberce, za cenu 36,- Kč/m2, p. p. č. 578, ost. pl., p. p. č. 541, ost. pl., p. p. č. 
159, louka, p. p. č. 179, p. p. č. 167, louka, p. p. č. 147, ost. pl., v k. ú. Ostašov u Liberce, za cenu 
72,- Kč/m2, p. p. č. 1452, ost. pl., p. p. č. 1429/1, ost. pl., p. p. č. 1457/2, orná půda, p. p. č. 1056/1, 
ost. pl., p. p. č. 1402, ost. pl., p. p. č. 1003, louka, p. p. č. 995/1, ost. pl., p. p. č. 994/1, ost. pl., p. p. 
č. 993, zbořeniště, p. p. č. 841/3, ost. pl., p. p. č. 1026/1, ost. pl., p. p. č. 1026/2, ost. pl., p. p. č. 
841/2, ost. pl., p. p. č. 975/2, ost. pl., p. p. č. 975/1, louka, p. p. č. 844/4, ost. pl., p. p. č. 841/5, ost. 
pl., p. p. č. 978, louka, p. p. č. 971/1, p. p. č. 971/2, ost. pl., p. p. č. 967, louka v k. ú. Růžodol I, za 
cenu 108,- Kč/m2, p. p. č. 574/4, ost. pl., p. p. č. 841/1, ost. pl., p. p. č. 841/5, ost. pl., p. p. č. 
835/1, ost. pl., p. p. č. 831/2, ost. pl., v k. ú. Františkov u Liberce, za cenu 108,- Kč/m2, p. p. č. 
200, ost. pl., p. p. č. 195/1, ost. pl., p. p. č. 275, ost. pl., p. p. č. 351, ost. pl., p. p. č. 338, ost. pl., 
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v k. ú. Karlinky, za cenu 36,- Kč/m2, p. p. č. 184/1, zahrada, p. p. č. 648, ost. pl., p. p. č. 657, ost. 
pl., p. p. č. 82/1, louka, p. p. č. 83/1, ost. pl., p. p. č. 658, ost. pl., v k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 
108,- Kč/m2, p. p. č. 963/5, louka, p. p. č. 943, ost. pl., p. p. č. 949, zahrada, p. p. č. 948, louka, p. 
p. č. 901, ost. pl., p. p. č. 908, louka, p. p. č. 911, ost. pl., v k. ú. Doubí u Liberce, za cenu 72,- 
Kč/m2, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Severočeskou plynárenskou, a. s., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO 49903209. 
 
V. Změna usnesení 
1. Úprava předmětu břemene 
a) Rada města ruší usnesení č. 545/01 ze dne 20. 11. 2001 a schvaluje zřízení věcného břemene 

v právu strpění uložení telekomunikačního kabelu, vstupu a oprav přes p. p. č.: 20, 490, 495, 
499, 895, 896, 928, 932, 934, 943, 1015, 1021, 1027, 1040, 1058, 1059, 1064, 1083, 1130, 
1133, 1136, 1148, 1184, 1235, 1263, 1284, 1348, 2200, 2221, 38/1, 68/1, 903/1, 948/2, 
1002/1, 1003/1, 1023/4, 1051/5, 1111/1, 1159/1, 1178/1, 1201/1, 1201/3, 1207/1, 1233/3, 
1238/1, 1241/1, 1249/2, 1249/3, 1336/1, 1336/3, 1394/1, 1394/2, 1398/4, 1398/6, 1406/2, 
1406/3, 1406/4, 1406/6, 1429/4, 1550/1, 1569/1, 1569/145, 1569/147, 1569/150, 1569/151  
v k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby pro Český Telecom, a. s. , Olšanská 55/5, Praha, 
IČO 60193336, za cenu 72,- Kč/m2. 

2. změna předmětu nájmu 
a) Rada města mění usnesení č. 628/02 z 22. 10. 2002 a schvaluje nájem částí p. p. č. 1120 a 

1117 v k. ú. Horní Růžodol a část p. p. č. 1631 v k. ú. Rochlice u Liberce o celkové výměře 
7425 m2 od organizace České dráhy, a. s., nábř. L. Svobody 1222, Praha 1, za roční nájemné 
ve výši 111.375,- Kč. 

3. Úprava platebních podmínek 
a) Rada města ruší usnesení č. 164/04/I/2 ze dne 6. 4. 2004 a schvaluje nájem části p. p. č.  
    4035/11, ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Liberec za roční nájemné ve výši 420,- Kč pro 
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG.,  Na Šabatce 17, 
Praha 4 – Modřany, IČO 00020699 na dobu určitou do 31. 3. 2007. 
 

VI. Záměr pronájmu pozemku 
Záměr nájmu pozemků 
1. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 2061/1, zahrada o výměře 128 m2, v k. ú. 

Ruprechtice, pro paní Bohdanu Šilhánovou, Rychtářská 631, Liberec 14, za roční nájemné ve 
výši 768,- Kč na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje záměr nájmu p. p. č. 592, trvalý trav. porost, v k. ú. Kateřinky u Liberce, 
pro paní Bronislavu Vančurovou, Kateřinská 98, Liberec, za roční nájemné ve výši 4.208,- Kč 
na dobu neurčitou. 

3. Rada města neschvaluje záměr nájmu části p. p. č. 3493/1, ostatní plocha, v k. ú. Liberec o 
výměře 108 m2 pro Tomáše a Zuzanu Poplužníkovy, bytem Březinova 338/3, Liberec 5 na 
dobu neurčitou za roční nájemné 972,- Kč. 

4. Neodsouhlaseno. 
5. Rada města neschvaluje záměr nájmu p. p. č. 1271, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec, pro paní 

Zdenku Svobodovou, Tanvaldská 520, Liberec 30, za roční nájemné ve výši 2.008,- Kč na 
dobu neurčitou a doporučuje prodej předmětného pozemku. 

Záměr výpůjčky pozemků 
6. Rada města neschvaluje záměr výpůjčky části p. p. č. 969, zahrada a p. p. č. 972, zahrada v k. 

ú. Ruprechtice pro paní Janu Trojanovou, Jelení 145/8, Liberec 14, bezplatně na dobu 
neurčitou a doporučuje prodej předmětného pozemku. 

Záměr věcného břemene 
7. Rada města schvaluje záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 

kabelového vedení a přístupu pro opravy a udržování na p. p. č. 1386/1, trv. trav. porost,     
v k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby, pro Severočeskou energetiku, a. s., IČO 49 90 31 
79, Teplická 874/8, Děčín 4, za cenu 136,- Kč/m2. 

8. Rada města schvaluje záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 
přípojky plynu a přístupu pro opravy a udržování na p. p. č. 1501/1, 1507/3 a 1508, ostatní 
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2. 
Záměr směny pozemků 
9. Rada města schvaluje záměr směny p. p. č. 1173/2, zahrada, v k. ú. Vesec u Liberce v majetku 

Jaroslava a Ireny Chrásteckých, Svornosti 998, Liberec 30 za část p. p. č. 1094/1, louka, v k. ú. 
Vesec u Liberce v majetku Statutárního města Liberec, IČO 262978. 

USNESENÍ Č. 321/04 

Doplnění „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a 
spoluvlastnictví Města Liberec“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na doplnění „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
Města Liberec“ o § 42: Privatizaci nemovitostí je možné realizovat i formou veřejné dražby 
dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh doplnění „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a 
spoluvlastnictví Města Liberec“ ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 322/04 

Schválení podmínek výběru dražebníka (osoby, která organizuje dražby) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podmínky výběru dražebníka 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
zajistit výběr dražebníka na prodej nemovitostí formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
26/2000 Sb. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 323/04 

Prodej nemovitostí formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodeje uvedených nemovitostí dle přílohy č. 1 za minimálně uvedená nejnižší podání formou 
veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29.6.2004 
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USNESENÍ Č. 324/04 

Privatizace bytových jednotek v budově č. p. 517, 785, 786, 787, ul. Vrchlického, 
ul. Na Valech, Liberec 14 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1228/1 o výměře cca 1.000 m2 v k. ú. Ruprechtice panu Pavlu 
Hájkovi, za kupní cenu 100,- Kč/m2 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
vést další jednání ve smyslu uzavření mimosoudní dohody s panem Pavlem Hájkem a připravit 
návrh majetkoprávní operace, prodej části p. p. č. 1228/1 v k. ú. Ruprechtice k projednání v radě 
města za schválených podmínek. 

T: 31. 8. 2004 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 325/04 

Privatizace bytových jednotek v budově č. p. 902, 909, nám. Tržní, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

snížení ceny bytových jednotek v budově č. p. 902, 909, nám. Tržní, Liberec 1:  
byt. jednotka č. 902/002 z 304.401,- Kč na 214.401,- Kč 
byt. jednotka č. 902/005 z 287.710,- Kč na 197.710,- Kč. 

USNESENÍ Č. 326/04 

Privatizace bytových jednotek v budově č. p. 791, ul. Borový vrch, Liberec 14 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

opakované udělení výjimky ze stanoveného 100 % zájmu oprávněných osob o odkoupení 
bytových jednotek v budově č. p. 791, ul. Borový vrch, Liberec 14. 

USNESENÍ Č. 327/04 

Interní předpis ke stanovení nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec – oprava 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

opravu přílohy č. 1 „Interního předpisu ke stanovení nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec ze dne 27. 4. 2004“. 

USNESENÍ Č. 328/04 

Majetkoprávní vypořádání čekáren MHD včetně souvisejících pozemků 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem výkupu autobusových čekáren a souvisejících pozemků od DPML, a. s. za cenu 
437.410,- Kč. 

USNESENÍ Č. 329/04 

Smlouva o výpůjčce na nemovitosti č. p. 100, 118 a 155, ul. Růžodolská a č. p. 390, 
ul. Cyrila a Metoděje, Liberec 11 pro Jednotu bratrskou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dvou smluv o výpůjčce, a to 
1. s platností od 1. 7. 2004 na dobu neurčitou s Jednotou bratrskou, IČ 47475111 na č. p. 100, 

118, ul. Růžodolská a č. p. 390, ul. Cyrila a Metoděje, Liberec 11 a na pozemky p. č. 213, 214, 
215, 666, 667, 668, vše k. ú. Růžodol I 

2. s platností od 1. 8. 2004 na dobu neurčitou s Jednotou bratrskou, IČ 47475111 na č. p. 155, ul. 
Růžodolská, Liberec 11 a na pozemky p. č. 388, 389, 397/3, k. ú. Růžodol I. 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
zajistit uzavření smluv. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 330/04 

Snížení nájemného v nebytovém prostoru v Barvířské ul. č. p. 33 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

snížení výchozího nájemného v nebytovém prostoru v Barvířské ul. čp. 33, Liberec 3, a to 
z 2.000,- Kč/m2/rok na 1.800,- Kč/m2/rok 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
vyhlásit nové výběrové řízení s takto sníženou cenou na pronájem nebytového prostoru. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 331/04 

Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor v č. p. 450, Oblačná ul., Liberec 5, občanskému sdružení D.R.A.K., 
za účelem zřízení poradny v oblasti zdravotního postižení, IČ 266 36 328, nájemní smlouva na 
dobu určitou do 30. 6. 2005, prostory o výměře 81,30 m2, nájemné 1,- Kč/m2/rok 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 332/04 

Pronájem prodejny Jednota – Švermova 128 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy se spotřebním družstvem Jednota na objekt č. p. 128, Švermova ul., 
Liberec 20, st. p. č. 44/3, k. ú. Ostašov u Liberce, IČ 00032069, za účelem provozu prodejny 
potravin a spotřebního zboží, a to na dobu neurčitou, nájemné za 1,- Kč/m2/rok 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 333/04 

Pronájem mobilní buňky v areálu pavilonu „A“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce na buňku na p. p. č. 2809/7 v k. ú. Liberec s panem Kosmasem 
Iliadisem a Ing. Jiřím Steinerem, a to po dobu trvání nájemní smlouvy 7003/02/044 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 334/04 

Ukončení předávacího procesu – správy majetku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyplacení odměny ve výši 1,032.000,- Kč společnosti Realbyt s. r.o . IČO 62241494, která 
vyplývá z platného znění Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě o správě městského majetku uzavřené 
mezi Statutárním městem Liberec a společností Realbyt s. r. o. 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
vydat pokyn k úhradě této odměny po úspěšném sloučení databází města a Realbytu. 

T: 30. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 335/04 

Rozpočtová pravidla 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtová pravidla 
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a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit ke schválení na 6. zasedání zastupitelstva města doplnění čl. 5 o následující ustanovení: 
(5) Rozpočtové opatření schvaluje rada města, jde-li o navýšení příjmů a výdajů o transfery, 
výdaje čerpané z rezervy dle článku 4., odstavec 6., k odsouhlasení rozpočtového opatření 
pro dotace ze státního rozpočtu, které nebude možné projednat v radě města na konci 
kalendářního roku, je zmocněn vedoucí odboru ekonomiky spolu s náměstkem pro finance a 
správu kapitálu. Přesuny v rozpočtu odboru (oddělení) při dodržení schválené výše běžných 
výdajů u nejnižších prvků podrobného rozpočtu (nákladová střediska) jsou plně 
v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky. Souhrn takto provedených změn bude 
předáván jako informace Zastupitelstvu města Liberce. Veškeré ostatní změny příjmů a 
výdajů, kterými se mění schválená výše příjmů a výdajů rozpočtu města, jsou před 
projednáním v zastupitelstvu města jako návrhy těchto rozpočtových opatření projednány 
v radě města a poté ve finančním výboru zastupitelstva města. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 336/04 

Informace o stavu likvidace státních podniků města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o stavu likvidace státních podniků města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,  
předložit tuto informaci Zastupitelstvu města Liberec na 6. zasedání. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 337/04 

Převod části investiční dotace přidělené PO Centrum zdravotní a sociální péče 
v roce 2003 na rok 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

požadavek na převod investičních dotací přidělených do rozpočtu roku 2003 a nedočerpaných 
k 31. 12. 2003. Stavební práce a úpravy na níže uvedených akcích z provozně technických důvodů 
přešly až do prvního čtvrtletí roku 2004. 

USNESENÍ Č. 338/04 

Usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s t a n o v í   

příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním městem Liberec limit mzdových nákladů na rok 
2004 a objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2004 dle důvodové zprávy. 
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USNESENÍ Č. 339/04 

Obecně závazná vyhláška o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině a školním 
klubu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině a školním klubu 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu města k vydání. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 340/04 

Tržní řád 

Rada města po projednání 

v y d á v á  

Nařízení č. 3/2004 Statutárního města Liberec TRŽNÍ ŘÁD 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit radě města doplnění „Katalogu prvků městského veřejného prostoru, dílu DROBNÉ 
STAVBY“ o další typy přenosných a mobilních stánků ke schválení. 

T: 09/04 

USNESENÍ Č. 341/04 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Naděždě Floriánové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova 585 
2. Erice Fantové – přidělení bytu o vel 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 1071 
3. manželům Anně a Františku Kaněrovým – přidělení bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XII, 

Šimáčkova 584 
4. manželům Haně a Josefu Šlajsovým – přidělení bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XIV, Borový 

vrch 1032 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
uzavřít nájemní smlouvy. 

T: 31. 8. 2004 
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USNESENÍ Č. 342/04 

Přednostní řešení bytové situace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přednostní řešení bytové situace 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv: 
1. Pavlína Štočková – uzavření nájemní smlouvy k bytu o vel. 1+3 I. kat. v Liberci XXX, 

Sladovnická 309 na dobu neurčitou. 
2. Jelena Pěkníková – souhlas s prodloužením smlouvy o ubytování v Liberci XVII, Kateřinská 

156, o 6 měsíců, 
4.   Nemocnice Liberec – poskytnutí služebního bytu o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XXX, U Sila 1205   

na základě dispozice za byt o vel. 1+3 ve stejném domě. 
5.   Ing. Jaroslav Bartoš – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+3 I. kat. v Liberci XXX, U Sila 1205 na    

základě dispozice za byt o vel. 1+1 ve stejném domě  
a rozhodla nepřidělit byt těmto žadatelům: 
3. Alena Jůzová – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+2 I. kat. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 343/04 

Darovací smlouva – glukometr 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

darování glukometru, evidovaného v majetku Statutárního města Liberec, neziskové organizaci 
Svazu diabetiků České republiky, Územní organizaci Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,  
zajistit uzavření darovací smlouvy k darování glukometru a jeho předání Svazu diabetiků České 
republiky, Územní organizaci Liberec. 

T: 30. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 344/04 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2003/2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyhodnocení nákladů zimní údržby za období 2003/2004. 

USNESENÍ Č. 345/04 

Dopravní situace u ZŠ sloučených 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

provedení oprav a úprav pod body:  
1. křižovatka Hrubínova – Alosina výšina, 
2. chodník Jednota – V Břízkách, 
3. chodník Jasná – Hrubínova, 
4. komunikace Jasná – Hrubínova, 
5. chodník V Břízkách – Jasná ulice 
6. zastávka U Lomu   

a  u k l á d á  

1. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit částku ve výši 3,465.300,- Kč v rámci IV. rozpočtového opatření roku 2004 

2. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru,  
zajistit požadované opravy a úpravy. 

T: 09/04 

USNESENÍ Č. 346/04 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obchodní veřejné soutěže 
„Rekonstrukce ZŠ Broumovská, Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek obchodní veřejné soutěže „Rekonstrukce ZŠ Broumovská, Liberec“: IMSTAV Group s. 
r. o., IČO 47286431 se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10 a SYNER, s. r. o., IČO 
48292516 se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat smlouvu o dílo 
s vítězem obchodní veřejné soutěže. 

T: po uplynutí zákonných 
odvolacích lhůt 

USNESENÍ Č. 347/04 

„Havárie komunikace U Lomu“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem vícenákladů převedením z položky 10-2509 104210 104210.01 2212 5169 00000 
210421050007 – komunikace havárie 

a  u k l á d á  

1. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru,  
zajistit požadované vícepráce. 

T: ihned 
2. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,  

převést částku ve výši 1,847.067,- Kč v rámci IV. rozpočtového opatření 2004. 

T: dle realizace 4. rozpočtového 
opatření 
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USNESENÍ Č. 348/04 

Platový postup ředitele Základní školy Liberec, Vrchlického 262/17, Mgr. Milana 
Regnera dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitele Základní školy Liberec, Vrchlického 262/17, Mgr. Milana Regnera dle 
nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitele Základní školy Liberec, 
Vrchlického 262/17, Mgr. Milana Regnera dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 349/04 

Platový postup a návrh na změnu výše osobního příplatku ředitelce Mateřské 
školy „Srdíčko“ Liberec, Oldřichova 836/5, paní Jitce Kadlečkové 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Srdíčko“ Liberec, Oldřichova 836/5, paní Jitky 
Kadlečkové dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. a změnu výše osobního příplatku ředitelky 
Mateřské školy „Srdíčko“ Liberec, Oldřichova 836/5, paní Jitky Kadlečkové 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Srdíčko“ 
Liberec, Oldřichova 836/5, Jitky Kadlečkové a změnu výše osobního příplatku dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 350/04 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“ Liberec, Purkyňova 458/19, 
Bc. Dany Jeništové dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“ Liberec, Purkyňova 458/19, Bc. Dany 
Jeništové dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“ 
Liberec, Purkyňova 458/19, Bc. Dany Jeništové dle důvodové zprávy 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 351/04 

Platový postup ředitele Základní školy Liberec, Švermova 114/38, Mgr. Vincence 
Zábojníka dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitele Základní školy Liberec, Švermova 114/38, Mgr. Vincence Zábojníka dle 
nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitele Základní školy Liberec, 
Švermova 114/38, Mgr. Vincence Zábojníka dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 352/04 

Platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19, paní Jindřišky 
Veselé dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19, paní Jindřišky Veselé dle nařízení 
vlády č. 330/2003 Sb. 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy Liberec, 
Žitná 832/19, Jindřišky Veselé dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 353/04 

Platový postup ředitelky Základní školy Liberec, Křížanská 80, Mgr. Evy 
Slovákové dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy Liberec, Křížanská 80, Mgr. Evy Slovákové dle nařízení 
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vlády č. 330/2003 Sb. 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Základní školy Liberec, 
Křížanská 80, Mgr. Evy Slovákové dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 354/04 

Platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Na Pískovně 761/3, paní 
Ladislavy Sehnoutkové dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy Liberec, Na Pískovně 761/3, paní Ladislavy Sehnoutkové 
dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy Liberec, Na 
Pískovně 761/3, Ladislavy Sehnoutkové dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 355/04 

Jmenování členů Rady školy při Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

1. paní Ing. Marii Pavlovou 
2. paní Alexandru Bečvářovou 
do Rady školy při Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49 od 15. 6. 2004 do 15. 6. 2006 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o výsledku jednání rady města předsedu Rady školy při Základní škole, Liberec, ul. 5. 
května 64/49. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 356/04 

Postup ve věci zabezpečení řízení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 od    
1. 7. 2004 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

jmenování Mgr. Mileny Kučerové zástupcem ředitele školy (statutárního orgánu) Základní školy 
Liberec, nám. Míru 212/2, která bude školu řídit od 1. 7. 2004 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat příslušného statutárního zástupce ředitele Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 o 
převodu veškerých práv, povinností a odpovědností spojených s výkonem uvedené funkce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 357/04 

Stanovení kapacit Mateřských škol „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, „V 
zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68 a „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7 

Rada města po projednání 

n a v r h u j e  s t a n o v i t  

k 1. září 2004 kapacitu: 
Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5 z 60 na počet 73 dětí 
Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68 z 65 na počet 77 dětí 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
uplatnit žádost o provedení změny v zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 358/04 

Mandátní smlouva – STADION, spol. s r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření mandátní smlouvy s firmou STADION, spol. s r. o., IČO 445 68 118, se sídlem 
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec 7, zastoupenou Ing. Jaroslavem Mejstříkem, jednatelem, 
jejímž předmětem bude obstarávat uzavírání smluv s třetími subjekty ve věci sjednávání 
jednorázových kulturních, společenských a sportovních akcí s uměleckými agenturami, 
sportovními svazy nebo jednotlivými kluby v budoucích prostorách Arény 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
uzavřít mandátní smlouvu mezi Statutárním městem Liberec (mandantem) a STADIONem, spol. 
s r. o. (mandatářem) za účelem uzavírání výše uvedených smluv – za úplatu 1.000,- Kč/měsíčně. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 359/04 

Rezignace člena komise kultury a jmenování nového člena komise kultury 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana Eduarda Hunku, bytem Ruská 156/1, 460 01 Liberec 1, z funkce člena komise kultury na 
jeho vlastní žádost. 
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USNESENÍ Č. 360/04 

Informace o ukončené obchodně veřejné soutěži na veřejnou zakázku 
„Zajišťování odtahové služby v Liberci“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky obchodně veřejné soutěže na veřejnou zakázku „Zajišťování odtahové služby 
v Liberci“, 

s c h v a l u j e  

1. Technické služby města Liberce, a. s., jako vítěze obchodně veřejné soutěže na veřejnou   
zakázku „Zajišťování odtahové služby v Liberci“ 

2. navržený postup vycházející z doporučení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

a  u k l á d á  

1. Ing. arch. Jaroslavu Bílkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
      připravit k podpisu mandátní smlouvu ve smyslu doporučení Komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek. 

T: 06/04 
2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
      a) potvrdit podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci  

obchodní  veřejné soutěže „Zajišťování odtahové služby v Liberci“, tj. firmy Technické 
služby města Liberce, a. s. 

T: 06/04 
       b) podepsat takto připravenou mandátní smlouvu na „Zajišťování odtahové služby v Liberci“. 

T: do 30 dnů od oznámení       
rozhodnutí                  

USNESENÍ Č. 361/04 

Výjimka z Nařízení Statutárního města Liberec č. 4/2003 o stavební uzávěře 
v lokalitě „Radčice – U Lípy“ (p. p. č. 197/18) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z Nařízení Statutárního města Liberec č. 4/2003 o stavební uzávěře v lokalitě 
„Radčice – U Lípy“ na pozemku p. č. 197/18 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

a  u k l á d á  

Bc. Vladimíru Andresovi, vedoucímu stavebního úřadu,  
zajistit oznámení rozhodnutí rady o udělení výjimky ze stavební uzávěry žadateli. 

T: 30. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 362/04 

Výjimka z Nařízení Statutárního města Liberec č. 4/2003 o stavební uzávěře 
v lokalitě „Radčice – U Lípy“ (p. p. č. 431/8 a 432/1) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z Nařízení Statutárního města Liberec č. 4/2003 o stavební uzávěře v lokalitě 
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„Radčice – U Lípy“ na pozemcích p. č. 431/8 a 432/1 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

a  u k l á d á  

Bc. Vladimíru Andresovi, vedoucímu stavebního úřadu,  
zajistit oznámení rozhodnutí rady o udělení výjimky ze stavební uzávěry žadateli. 

T: 30. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 363/04 

Návrh zadání 7. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Návrh zadání 7. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

a) zastupitelstvu města spojit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu 7. změny 
územního plánu, dle ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákona 

b) zastupitelstvu města sloučit zpracování jednotlivých návrhů 5., 6. a 7. změny územního plánu 
do jedné územně plánovací dokumentace 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 7. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 364/04 

Podnět k pořízení 16. změny závazné části územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s pořízením 16. změny závazné části územního plánu, 

s c h v a l u j e  

podnět č. 16/1 dle tabulky „Podnět č. 16/1 pro pořízení 16. změny závazné části územního plánu“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit podnět k pořízení 16. změny závazné části územního plánu v rozsahu schváleného 
podnětu č. 16/1 Zastupitelstvu města Liberec 
 

Podnět č. 16/1 pro 16. změnu závazné části územního plánu města Liberec 
 

Číslo podnětu Katastrální území Číslo parcelní Stav dle platného územního plánu 
16/1 Horní Hanychov 131 plochy přírody a krajiny 
Odborné stanovisko odboru strategie a územní koncepce 
Doporučujeme. 

T: 29. 6. 2004 
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USNESENÍ Č. 365/04 

Schválení finančního závazku Statutárního města Liberec – spolupodílu na 
projekt Reko komunikace Výpřež – Ještědka – Ještěd z programu Phare 2003 II. 
část 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem projektu Rekonstrukce komunikace Výpřež – Ještědka – Ještěd (celkové náklady 
projektu ve výši 37 817 800,- Kč) a podání žádosti o spolufinancování z programu Phare 2003 – II. 
část 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit zastupitelstvu města k projednání závazek Statutárního města Liberec, zajistit spolupodíl 
na financování projektu ve výši minimálně 18 086 800,- Kč v případě poskytnutí dotace 
z programu Phare 2003 – II. část. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 366/04 

Schválení Komise pro otevírání obálek, Komise pro hodnocení a hodnotících 
kritérií pro veřejnou zakázku „Lanovka pod lany ve sportovním areálu Ještěd“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Složení Komise pro otevírání obálek veřejné zakázky „Lanovka pod lany ve sportovním areálu 
Ještěd“ 

Jmenovaní členové: 
1. Ing. Jiří Veselka, náměstek primátora  
2. Ing. Dana Štefanová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru rozvojových projektů 
3. Petr Krikorka, odbor rozvojových projektů 
4. Malvína Rejmontová – odbor právní a veřejných zakázek 
5. Ing. Martina Rychecká 

 
Náhradníci: 
1. pan Jiří Zeronik, tajemník představenstva Sportovní areál Ještěd, a. s. 
2. pan Miroslav Pecháč, Sportovní areál Ještěd, a. s. 
3. Ing. Lenka Rálková, odbor rozvojových projektů 
4. Ing. Jitka Píšová, odbor rozvojových projektů 
5. Mgr. Andrej Bokotej, odbor právní a veřejných zakázek 

 
2. Složení Komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Lanovka pod lany ve sportovním 

areálu Ještěd“ 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Jiří Veselka, náměstek primátora 
2. Ing. Pavel Krenk, předseda představenstva Sportovní areál Ještěd, a. s. 
3. pan Pavel Vursta, České dráhy - přednosta lanové dráhy 
4. Ing. Zdeněk Veselý, statutární zástupce Svazu provozovatelů lanovek a vleků ČR 
5. Ing. Dana Štefanová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru rozvojových projektů 
6. Viktor Pokorný, vedoucí technického odboru 
7. Malvína Rejmontová, odbor právní a veřejných zakázek 
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Náhradníci: 
1. pan Milan Goč, místopředseda Svazu provozovatelů lanovek a vleků ČR 
2. Ing. Pavel Bažant, výkonný ředitel TJ Bižuterie 
3. pan Jiří Zeronik, tajemník představenstva Sportovní areál Ještěd, a. s. 
4. Ing. Lenka Rálková, odbor rozvojových projektů 
5. Ing. Jitka Píšová, odbor rozvojových projektů 
6. Ing. Karel Kout, odbor strategie a územní koncepce 
7. Mgr. Andrej Bokotej, odbor právní a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru rozvojových projektů 
vyhlásit otevřené řízení na dodávku „Lanovka pod lany ve sportovním areálu Ještěd“. 

T: po schválení záměru    
projektu v radě města 

USNESENÍ Č. 367/04 

Finanční závazek Statutárního města Liberec k profinancování projektu 
podaného do grantového schématu Podpora ekonomického rozvoje a lidských 
zdrojů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem projektu „Výměna oken na ZŠ Husova“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh závazku Statutárního města Liberec na profinancování projektu „Výměna oken na 
ZŠ Husova v případě poskytnutí dotace z grantového schématu Podpora ekonomického rozvoje a 
lidských zdrojů k projednání do zastupitelstva města. 

T: 06/2004 

USNESENÍ Č. 368/04 

Lesní koupaliště – pronájem od SK Ještěd 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr získání objektu „Lesní koupaliště“ do majetku města  

a  u k l á d á  

1. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
       zajistit projektovou dokumentaci rekonstrukce nutné ke zpravování objektu. 

T: 10/04  
2. Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru rozvojových projektů,  
      prověřit možnost koupě Lesního koupaliště v dřívějším termínu, než ukládá zákon. 

T: do 30. 11. 2004 
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USNESENÍ Č. 369/04 

REKO komunikace Výpřež – Ještědka – Ještěd – smlouva o smlouvě budoucí na 
věcné břemeno dotčených pozemků v majetku LESY ČR, s. p. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky LESY ČR, s. p., 
dotčené rekonstrukcí komunikace Výpřež – Ještědka – Ještěd, které jsou dle projektu určeny 
k trvalému záboru a po dokončení rekonstrukce a zaměření budou předmětem majetkoprávního 
vypořádání. 

USNESENÍ Č. 370/04 

Partnerská smlouva na přípravě a realizaci projektů Vybavení dílen pro 
zdravotně postižené občany v Harcově a Terapie a program výroby dílen pro 
zdravotně postižené občany v Harcově 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh smlouvy o partnerství a spolupráci na projektech: 
1. Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově 
2. Terapie a program výroby dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat smlouvu o partnerství. 

T: do doby podání žádosti o 
spolufinancování ze SROP, 
nejpozději do 30. 7. 2004 

USNESENÍ Č. 371/04 

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 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem pozemků – p. č. 460 a p. č. 461 v k. ú. Dolní Hanychov, p. č. 67/56, p. č. 
67/57, p. č. 1072/1 a p. č. 1076/1 v k. ú. Doubí u Liberce, p. č. 86/1, p. č. 87, p. č. 94, p. č. 112/3, 
p. č. 441/1 a p. č. 442 v k. ú. Karlinky, p. č. 1039/7, p. č. 970/1 a p. č. 1921 v k. ú. Starý Harcov, p. 
č. 652/8 v k. ú. Staré Pavlovice a p. č. 22 v k. ú. Katřinky 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  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 
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USNESENÍ Č. 372/04 

Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nemovitostí – mezi Statutárním městem 
Liberec a Domovem pro mentálně postižené v Liberci – Harcově 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu nemovitostí mezi Statutárním městem Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59, IČ 262978 a Domovem pro mentálně postižené v Liberci – 
Harcově, Vlčí Vrch 323/54, Liberec 15, 460 15, IČ 46748431 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec 1, 460 59, IČ 262978 a Domovem pro mentálně postižené v Liberci – Harcově, Vlčí Vrch 
323/54, Liberec 15, 460 15, IČ 46748431. 

T: 06/2004 

USNESENÍ Č. 373/04 

Finanční závazek Statutárního města Liberec k profinancování projektů 
podaných na SROP – 1. výzva 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem projektu: 
1. Lanovka Pod lany ve sportovním areálu Ještěd 
2. Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově 
3. Terapie a program výroby dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
1. předložit zastupitelstvu města návrh závazku Statutárního města Liberec profinancovat 

v případě poskytnutí dotace ze strukturálních fondů tyto projekty: 
a) Lanovka Pod lany ve sportovním areálu Ještěd 
b) Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově 

T: 29. 6. 2004 
2. připravit žádost na projekty: 

a) Lanovka Pod lany ve sportovním areálu Ještěd 
b) Vybavení dílen pro zdravotně postižené občany v Harcově 

na 1. výzvu SROP. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 374/04 

Žádost o úpravu smluvního vztahu v oblasti investiční výstavby 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem úpravy smluvního vztahu založeného Smlouvou o nájmu a koupi najaté 
věci č. 7003/03/001 týkající se přistoupení manž. Luxemburg Jan a Jana na straně nájemce a 
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kupujícího a postoupení části podílu na nemovitostech, které jsou předmětem smlouvy, z pana 
Michalise Dzikose na manžele Luxemburg Jan, nar. 1970 a Luxemburgová Jana, nar. 1969, oba 
bytem U Vodojemu 306, Jeřmanice, a to ve výši podílu 21/100 do společného jmění manželů 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na úpravu smluvního vztahu ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 375/04 

Vstup Statutárního města Liberec do Bytového družstva VLNAŘSKÁ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se vstupem Statutárního města Liberec do Bytového družstva VLNAŘSKÁ a získáním práv 
družstevníka k osmi bytovým jednotkám a se splacením příslušného družstevního podílu 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na vstup do Bytového družstva VLNAŘSKÁ ke schválení zastupitelstvu 
města, 

T: 29. 6. 2004 
2. Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru rozvojových projektů,  

zajistit smlouvu na získání práva družstevníka k osmi bytovým jednotkám od Bytového 
družstva VLNAŘSKÁ, 

T: 31. 8. 2004 
3. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,  

v případě schválení vstupu Statutárního města Liberec do Bytového družstva VLNAŘSKÁ 
zastupitelstvem města zahrnout příslušnou výši družstevního podílu a základních členských 
podílů k osmi bytovým jednotkám do rozpočtu roku 2005, včetně následného zajištění úhrady 
stanovených finančních prostředků. 

T: kontrolní 30. 11. 2004 

USNESENÍ Č. 376/04 

Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům Statutárního 
města Liberec do Bytového družstva VLNAŘSKÁ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřízením zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Statutárního města Liberec a Bytového 
družstva VLNAŘSKÁ na bytových domech A, B, C a D s celkem 221 bytovými jednotkami a 
jejich příslušenstvím (garážovými stáními) v lokalitě Liberec – sídliště Broumovská, a dále ke 
stavebním parcelám, na kterých je předmětná výstavba realizována. Stavební parcely vzniknou 
oddělením z pozemku p. č. 1425/3, k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, který je ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec. Zástavní práva budou zřízena ke krytí hypotečních úvěrů pro Bytové 
družstvo VLNAŘSKÁ, a to jako první v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky,   
a. s., Praha, nebo jiné banky, která hypoteční úvěry v celkové výši max. 145 mil. Kč poskytne 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
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předložit návrh na zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům Statutárního města 
Liberec a Bytového družstva VLNAŘSKÁ ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 377/04 

Výstavba 66 b. j. Starý Harcov – smlouva o sdružení investorů a mandátní 
smlouva o vykonávání správy domů, zajišťování provozu domů a pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem Smlouvy o sdružení investorů a návrhem Mandátní smlouvy o zajišťování 
správy domů, zajišťování provozu domů a pozemků, mezi Statutárním městem Liberec a Bytovým 
družstvem Starý Harcov 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh Smlouvy o sdružení investorů a návrh Mandátní smlouvy o vykonávání správy 
domů, zajišťování provozu domů a pozemků, ke schválení zastupitelstvu města. Po jejich 
schválení zajistit uzavření těchto smluv mezi Statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem 
Starý Harcov pro akci výstavby 66 bytových jednotek v lokalitě Starý Harcov, Liberec. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 378/04 

Návrh majetkoprávní operace – výkup nemovitostí v průmyslové zóně Doubí u 
Liberce 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem nově vybudovaných komunikací v průmyslové zóně Liberec – JIH sestávající: 
1. ul. Ampérova 
a) z pozemků – p. č. 782/20, p. č. 782/99 (oddělená na základě GOP 714-132/2003 z p. p. č. 

782/48), p. č. 782/52, p. č. 791/30, p. č. 859/1, p. č. 862/4, p. č. 1044/2, p. č. 1045/2 (oddělená 
na základě GOP č. 714- 132/2003 z p. p. č. 1045/2), p. č. 1048/8, p. č. 1048/26, vše v k. ú. 
Doubí u Liberce 

b) staveb a zařízení: 
- vlastní těleso komunikace 
- vegetační úpravy 
- veřejné osvětlení 

2. ul. Heyerovského 
a) z pozemků – p. č. 610/1 (oddělená na základě GOP 265-131/2003 z p. p. č. 385/5), p. č. 610/3 

(oddělená na základě GOP 265-131/2003 z p. p. č. 391/4), vše v k. ú. Pilínkov 
- p. č. 733/44 (oddělená na základě GOP 713-131/2003 z p. p. č. 733/1), p. č. 

733/45 (oddělená na základě GOP 713-131/2003 z p. p. č. 733/17), p. č. 733/46 (oddělná na 
základě GOP 713-131/2003 z p. p. č. 733/26), p. č. 737/6 (oddělená na základě GOP 713-
131/2003 z p. p. č. 737/3), p. č. 742/1 o výměře 772 m2 (oddělená na základě GOP 713-
131/2003 z p. p. č. 742/1), p. č. 742/15 o výměře 2104 m2 (oddělená na základě GOP 713-
131/2003 z p. p. č. 742/7), p. č. 744/33 o výměře 2615 m2 (oddělná na základě GOP 713-
131/2003 z p. p. č. 744/1), p. č. 744/1 vše v k. ú. Doubí u Liberce 

b) staveb a zařízení: 
- vlastní těleso komunikace 
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- vegetační úpravy 
- veřejné osvětlení 

3. zrekonstruované mostky přes Plátenický potok (0,314 a 0,181 říční km) 
z vlastnictví Investorsko inženýrské, a. s., se sídlem Liberec I, Gorkého 658/15, IČO: 25047183, 
za kupní cenu 1,- Kč a podpisem kupní smlouvy do 31. 7. 2004 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace – výkup místních obslužných komunikací v průmyslové 
zóně Liberec – JIH ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 379/04 

Zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení na poskytnutí úvěru na 
financování projektu SROP – Lanovka pod lany v SAJ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zadání a podmínky oznámení otevřeného řízení na poskytnutí úvěru na financování projektu SROP 
– Lanovka pod lany v SAJ pro Statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit podmínky otevřeného řízení na financování projektu SROP – Lanovka pod lany v SAJ ve 
finančním výboru. 

T: nejbližší zasedání finančního 
výboru 

USNESENÍ Č. 380/04 

Jmenování komisí pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky formou otevřeného řízení na poskytnutí úvěru na financování 
projektu SROP – Lanovka pod lany v SAJ a projektu Regiotram NISA – 
rekonstrukce tramvajové tratě Liberec – Jablonec n. N., úsek U Lomu – Lékárna 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

členy pro otevírání a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky formou otevřeného 
řízení na poskytnutí úvěru na financování projektu SROP – Lanovka pod lany v SAJ ve složení: 
1. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na    

financování projektů SROP“ 
 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Jiří Kittner  primátor města 
2. Ing. Eva Kočárková náměstkyně primátora  
3. Ing. Jiří Veselka  náměstek primátora 
4. Mgr. Marek Řeháček tajemník MML 
5. Malvína Rejmontová odbor právní a veřejných zakázek 
 
Náhradníci: 
1. Ing. Pavel Krenk  náměstek primátora 
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2. Naďa Jozífková  náměstkyně primátora 
3. Ing. Věra Rejnková vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
4. Ing. arch. Jaroslav Bílek vedoucí odboru strategie a územní koncepce 
5. Mgr. Jan Audy  vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 
2. Složení komise pro otevírání obálek na veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru na financování 

projektů SROP“    
 
Jmenovaní členové: 
1. Malvína Rejmontová odbor právní a veřejných zakázek 
2. Pavel Kaiser  vedoucí oddělení informační soustavy 
3. Ing. Petr Chaloupek Compet Consult s. r. o.   

USNESENÍ Č. 381/04 

Návrh odpovědi na reklamaci vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi nájemníkům bytů v ul. Barvířská 33/4 

a  u k l á d á  

Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,  
seznámit žadatele s usnesením rady města. 

T: 18. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 382/04 

Partnerská spolupráce Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o aktuální situaci ve vývoji partnerských vztahů Statutárního města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

soustředit se na rozšiřování spolupráce se stávajícími fungujícími partnery a dokončit započatá 
jednání s francouzským městem Amiens 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 383/04 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Liberecká IS, a. s. 

Rada města po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 

o d v o l á v á  

pana RNDr. Hrona Michala, bytem Březová alej 1305/4, Liberec z funkce člena dozorčí rady 
společnosti Liberecká IS, a. s., 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení pana JUDr. Josefa Vondrušky, bytem Puškinova 98, 463 13 Liberec 24 z funkce člena 
dozorčí rady společnosti Liberecká IS, a. s., 

v o l í  

a) pana Jiřího Bělohlávka, bytem Sametová 709, Liberec 6 do funkce člena    dozorčí rady 
společnosti Liberecká IS, a. s. 

b) pana Ing. Zdeňka Kračmara, bytem Sametová 720, Liberec 6 do funkce člena dozorčí rady 
společnosti Liberecká IS, a. s. 

a  u k l á d á  

představenstvu společnosti Liberecká IS, a. s.,  
zajistit podání návrhu na zápis této změny do obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 384/04 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

Rada města po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 

o d v o l á v á  

pana Ing. Loudu Radovana, bytem Vysoká 74, Jablonec nad Nisou II,  z funkce člena dozorčí rady 
společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., 

v o l í  

pana Ziku Radima, bytem Fibichova 1164/18, Liberec 1 do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

a  u k l á d á  

představenstvu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., zajistit podání návrhu na zápis 
této změny do obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 385/04 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 

s c h v a l u j e  

změnu v počtu členů dozorčí rady společnosti z šesti na tři a v důsledku tohoto rozhodnutí změnu 
stanov společnosti v článku 19 bodu 1 v následujícím znění: 

Článek 19 
Složení, jmenování a funkční období členů dozorčí rady 

1. Dozorčí rada se skládá ze tří členů. 

v o l í  

a) MUDr. Jiřího Richtera, bytem Sáňkařská 360, Liberec 18 do funkce člena dozorčí rady 
společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

b) Ing. Jiřího Peška, bytem Hodkovická 103, Liberec 23 do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Sportovní areál Ještěd, a. s. 

c) Jiřího Zeronika, bytem Vaňurova 420/4, Liberec 3 do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Sportovní areál Ještěd, a. s. 

a  u k l á d á  

představenstvu společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., zajistit vyhotovení stanov společnosti 
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v aktuálním znění a podání návrhu na zápis shora uvedených změn do obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 386/04 

Metropolitní síť – projektový záměr 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr projektu Metropolitní síť 

a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora, 
zpracovat projektovou dokumentaci pro předložení žádosti o dotaci ze strukturálních fondů 
(SROP)    – 2. výzva. 

USNESENÍ Č. 387/04 

Návrh výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec 
za výkon funkce členů Rady města Liberec a doplacení rozdílu mezi výší 
měsíčních odměn podle dosavadní a nové právní úpravy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon 
funkce členů Rady města Liberec a s doplacením rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle 
dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle nového nařízení vlády tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004  

USNESENÍ Č. 388/04 

Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města za 1. pololetí 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento návrh na poskytnutí další odměny ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 389/04 

Pronájem prostor v budově KÚLK pro umístění serverů MML 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Krajského úřadu Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit v součinnosti s krajským úřadem realizaci smlouvy včetně umístění serverů MML do 
prostor definovaných nájemní smlouvou. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 390/04 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 
2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na II. pololetí 2004 v podobě otevřeného 
materiálu, který bude dále průběžně doplňován 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na II. pololetí 2004 zastupitelstvu města na 
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstvu města na II. pololetí 2004 k projednání a ke 
schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

T: 29. 6. 2004 

USNESENÍ Č. 391/04 

Hodnocení 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 25. 5. 2004 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. 
května 2004, náměstkyni primátora. 

USNESENÍ Č. 392/04 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a 
s vypuštěním z kontroly sledování usnesení č. 265/02 bod 4). 

USNESENÍ Č. 393/04 

Organizační zajištění 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 6. 2004 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 6. zasedání zastupitelstva města v úterý 29. 6. 2004 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 
11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Majetkoprávní operace 
3. Doplnění „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví města 

Liberec“ 
4. Prodej nemovitostí formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 
5. Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu z vlastnictví 

státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec 
6. Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků 
7. Návrh majetkoprávní operace – výkup nemovitostí v průmyslové zóně Doubí u Liberce 
8. Výstavba 66 bytových jednotek Starý Harcov – smlouva o sdružení investorů a mandátní 

smlouva o vykonávání správy domů, zajišťování provozu domů a pozemků 
9. Vstup Statutárního města Liberec do Bytového družstva VLNAŘSKÁ 
10. Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům Statutárního města 

Liberec a Bytového družstva VLNAŘSKÁ 
11. Žádost o úpravu smluvního vztahu v oblasti investiční výstavby 
12. Finanční závazek Statutárního města Liberec k profinancování projektů podaných na SROP – 

1. výzva 
13. Finanční závazek Statutárního města Liberec k profinancování projektů podaného do 

grantového schématu Podpora ekonomického rozvoje a lidských zdrojů 
14. Schválení finančního závazku Statutárního města Liberec – spolupodílu na projektu REKO 

komunikace Výpřež – Ještědka – Ještěd z programu Phare 2003 – 2. část 
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2004 
16. Návrh sportovní komise a Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec pro 4. kolo 2004 
17. Vyplacení další odměny neuvolněným členům rady města za 1. pololetí 2004 
18. Návrh zadání 7. změny územního plánu města Liberec 
19. Obecně závazná vyhláška o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině a školním klubu 
20. Odvolání člena správní rady Ekofondu 
21. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí 2004 
22. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 

25. 5. 2004 
23. Informace, diskuse 

 

 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

 odpověď na dopis „Petice“ č. j. TA/7010/353/04 – zvýšení poplatků za psa u 
rodinných domků – Ing. Slabý 

 zpráva z provedené kontroly hospodaření příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy 
v Liberci, se zaměřením na účelnost a efektivnost vynakládání finančních prostředků 
za období roku 1997 – 2002 – Bc. Vereščáková 

 zpracování digitální technické mapy města Liberce – Ing. arch. Bílek 
 přípravné a projektové práce – „Poniská cyklostezka v Liberci – úsek kolem areálu 

firmy LVZ, a. s.“ – Ing. arch. Bílek 

 

Přílohou usnesení 12. zasedání rady města konaného dne 16. 6. 2004 je příloha č. 1 k bodu č. 
8) Prodej nemovitostí formou dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.  
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Ing.  Jiř í   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 
 



PŘÍLOHA Č. 1 
k usnesení č. 323/04 

 
BUDOVY 
část č.p. adresa pozemky p.č. k.ú. nejnižší 

podání   (Kč) 
01 24 Husova 682 Liberec   2,550.000,- 
01  53 Tkalcovská 712 Liberec   2,601.000,- 
01 257 Tovaryšský vrch 442/1 Liberec   2,200.000,- 
01 307 Rybářská 1930/1, 1929/1 Liberec      901.000,- 
01 310 Rybářská 1935 Liberec   1,142.000,- 
01 338 U Náspu 633/1, 632/2 Liberec   1,938.000,- 
01 381 Lužická 2227/1,2227/3, 2227/2 Liberec   1,074.000,- 
01 394 Ruprechtická 2231, 2232 Liberec      881.000,- 
01 435 Palachova 877/1 Liberec   6,041.000,- 
01 447 Husova 848, 847 Liberec   1,683.000,- 
01 473 Bažantí 612, 613 Liberec   4,986.000,- 
01 504 Palachova 859, 860 Liberec 15,677.000,-  
01 539 Ruprechtická 2110/1,2110/4,2110/2 Liberec      942.000,- 
01 734 Vítězná 2517, 2516/1 Liberec   2,426.000,- 
01 876 nám. Tržní 2269/1, 2269/3 Liberec   2,191.000,- 
01 893 Lužická 5493, 5492 Liberec   2,251.000,- 
01 1183 Sokolská 1894, 1895/3 Liberec   2,016.000,- 
01 1250 Kryštofova 2195, 2196/1 Liberec   1,582.000,- 
01 1260 Rumjancevova 553 Liberec   1,722.000,- 
02 47 Pražská 201 Liberec   1,854.000,- 
02 96 Lucemburská  278 Liberec   1,087.000,- 
02 97 Lucemburská 277/1 Liberec      759.000,- 
02 128 Papírová 200 Liberec   2,257.000,- 
02 256,330 Valdštejnská 1799,1800,1802,1805 Liberec   2,663.000,- 
02 264 Chrastavská 1854, 1853 Liberec   2,225.000,- 
02 292 nám. Malé 407 Liberec      398.000,- 
02 310 nám. Sokolovské  372/1, 372/2, 371 Liberec   9,215.000,- 
02 315,344 Chrastavská 1843, 1844, 1845 Liberec   2,884.000,- 
02 333 U Věže 5142/1 Liberec   4,411.000,- 
02 335 Truhlářská 5117 Liberec   3,578.000,- 
03 128 Barvířská 1556/1 Liberec   2,506.000,- 
03 256 Měsíčná 1653/1 Liberec   1,976.000,- 
03 257 Orlí 1652, 1651, 1650 Liberec   2,587.000,- 
03 416 Americká 4254 Liberec   2,633.000,- 
03 483 Hanychovská 4376/1,4376/2,4375, 

4377/2 
Liberec   2,067.000,- 

03 484 Matoušova 4133/1 Liberec   2,043.000,- 
04 14 Rumunská 82 Liberec   7,171.000,- 
04 61 Rumunská 83 Liberec   8,159.000,- 
04 338 Dr. M. Horákové 3860, 3863/1 Liberec   1,124.000,- 
04 388 Dr. M. Horákové 4018, 4017/1 Liberec   2,095.000,- 
04 417 Dr. M. Horákové 4006, 4005/1 Liberec   1,418.000,- 
04 428 Gollova 1195/1,1199/2,1199/3 Liberec      655.000,- 
05 7 Jablonecká 951/1, 950/1 Liberec   7,717.000,- 
05 21 8. března 1079/1 Liberec   3,241.000,- 
05 115 Rumunská 904 Liberec   3,651.000,- 
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Část č.p. adresa pozemky p.č. k.ú. nejnižší 

podání   (Kč) 
05 506 8. března 1076/3 Liberec   1,089.000,- 
06 206 Hodkovická 196, 197 Rochlice u Liberce   3,851.000,- 
07 220 Jetelová 639/1, 640 Horní Růžodol   1,326.000,- 
07 227, 292 Dr. M. Horákové 146, 147, 148 Horní Růžodol   1,596.000,- 
07  235 Jetelová 644, 645 Horní Růžodol      769.000,- 
07 342 Příční 812/1, 813/1 Horní Růžodol      918.000,- 
08 107 Ještědská 366, 367 Dolní Hanychov      448.000,- 
09 187 Křižíkova 207/3, 207/4 Janův Důl u Liberce      812.000,- 
11 84 Rolnická 120/1,120/2, 121, 122 Růžodol I   1,246.000,- 
13 129 gen. Svobody  509, 510 Nové Pavlovice      532.000,- 
23 103 Hodkovická 1/1 Doubí u Liberce   2,025.000,- 
24 49 Puškinova 278, 279 Pilínkov   1,667.000,- 
25 56 Na Srázu 349/1, 349/4, 348/5 Vesec u Liberce   1,472.000,- 
25 291 U Družiny 122, 123 Vesec u Liberce   1,579.000,- 
25 307 Vesecká 434/1, 434/2, 433 Vesec u Liberce      714.000,- 
25 312 Slovanská 345/1, 342/2 Vesec u Liberce   1,040.000,- 
33 6 Tolstého 58, 486, 485/1, 1058 Machnín      597.000,- 
33 98 Rynoltická 183 Machnín      890.000,- 
33 125 Stará 215, 18/1 Machnín      547.000,- 
33 137 Rynoltická 231, 496/2 Machnín      318.000,- 
14 - ul. Staškova  -kotelna  749/6, 749/9 Ruprechtice   1,950.000,- 

 
 
OBSAZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY 
část č. p. adresa číslo 

jednotky 
plocha podíl pozemky k.ú. nejnižší 

podání(Kč)
01 166 Sokolská 166/004 83,20 832/11899 15 Liberec 214.000,- 
01 166 Sokolská 166/007 100,00 1000/11899 15 Liberec 256.000,- 
01 417 Kozinova 417003 75,20 2063/10000 2211 Liberec 294.000,- 
01 417 Kozinova 417004 52,50 1440/10000 2211 Liberec 201.000,- 
01 417 Kozinova 417/005 36,80 1010/10000 2211 Liberec 162.000,- 
01 417 Kozinova 417/006 39,60 1088/10000 2211 Liberec 152.000,- 
01 450 Masarykova 450/003 77,60 776/4230 2493/1,5,2 Liberec 272.000,- 
01 459 Masarykova 459/004 106,50 1804/10000 2810 Liberec 440.000,- 
01 459 Masarykova 459/005 42,90 727/10000 2810 Liberec 178.000,- 
01 742 Husova 742/001 94,90 949/5466 2750,2749/1 Liberec 541.000,- 
01 749 Lázeňská 749/001 55,60 1121/5000 2523,2522 Liberec 232.000,- 
01 762 Husova 762/001 152,60 2834/10000 2538,2537 Liberec 688.000,- 
01 766 Klostermannova 766/004 85,00 850/7852 2528,2529/2 Liberec 250.000,- 
01 870 Klášterní 870/005 52,50 525/6066 828,829/1 Liberec 244.000,- 
01 1091 Třebízského 1091/001 63,90 1158/10000 3247,3246/1 Liberec 391.000,- 
02 374 U Soudu 374/001 86,10 3322/10000 5072,5069 Liberec 354.000,- 
02 480 Dobrovského 480/001 56,70 567/3692 5159/1,5158 Liberec 190.000,- 
02 480 Dobrovského 480/002 118,50 1185/3692 5159/1,5158 Liberec 408.000,- 
05 19 8.března 19/008 108,30 1083/7119 1076/1 Liberec 277.000,- 
05 84 Komenského 84/004 124,20 1242/5579 937,936 Liberec 522.000,- 
05 84 Komenského 84/006 99,40 994/5579 937,936 Liberec 419.000,- 
05 294 Gutenbergova 294/002 40,70 407/19348 883 Liberec   79.000,- 
08 57 Táborská 57/002 69,70 697/3265 307,308 D.Hanych. 238.000,- 
08 57 Táborská 57/003 62,20 622/3265 307,308 D.Hanych. 216.000,- 
08 57 Táborská 57/004 36,30 363/3265 307,308 D.Hanych. 128.000,- 
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  NEBYTOVÉ JEDNOTKY 
část č.p. adresa číslo 

jedn. 
plocha podíl pozemky k.ú. nejnižší 

podání(Kč)
01 59 5.května 59/007 82,40 1872/10000 705 Liberec 1,353.000,- 
01 166 Sokolská 166/011 39,90 399/11899 15 Liberec   786.000,- 
01 166 Sokolská 166/012 133,70 1337/11899 15 Liberec 2,864.000,- 
01 166 Sokolská 166/013 173,70 1737/11899 15 Liberec 3,718.000,- 
01 450 Klostermannova 450/006 24,50 245/4230 2493/1,5,2 Liberec   161.000,- 
01 860 nám. Tržní 860/013 161,50 1232/10000 580 Liberec 2,682.000,- 
01 889 Raisova 889/006 45,70 457/3986 2161,2160/1,3 Liberec   241.000,- 
01 1206-7 Alšova 1206/007 30,10 301/8181 3263,3264 Liberec   272.000,- 
01 1232–4 Rumjancevova 1234/009 32,00 320/12304 550,551,552 Liberec   537.000,- 
01 1241–3 Rumjancevova 1243/007 42,00 420/10938 556,557,558 Liberec   714.000,- 
02 468 Jagellonská 468/001 34,70 1209/10000 5216,5215 Liberec   353.000,- 
02 474 Metelkova 474/001 38,40 384/17036 4923 Liberec   324.000,- 
04 192 Rumunská 192/014 29,30 293/13003 90 Liberec   318.000,- 
04 223 Mlýnská 223/018 82,40 824/10417 1251 Liberec 1,179.000,- 
04 548 Poutnická 548/016 36,20 362/7350 1468 Liberec   447.000,- 
05 19 8.března 19/003 164,20 1642/7119 1076/1 Liberec 1,911.000,- 
05 27 nám. Čes.bratří 27/007 37,90 379/3809 1057,1056/1,2 Liberec   307.000,- 
05 179 Chelčického 179/001 49,90 1441/10000 2709/1,2710 Liberec   423.000,- 
05 292–3 Chelčického 293/008 58,20 582/12569 2727,2726 Liberec   522.000,- 
05 294 Jablonecká  294/023 122,10 1221/19348 883 Liberec 2,376.000,- 
05 348-350 SNP 348/013 15,00 150/19795 3508 - 3510 Liberec   177.000,- 
05 392 SNP 392/036 19,10 191/20433 3504/1 Liberec   220.000,- 
05 396-7 Dvorská 397/036 10,00 100/39886 3560/1,2 Liberec   109.000,- 
05 437-442  Na Výšinách 438/011 21,70 217/36919 6456-6461 Liberec   156.000,- 
06 666-8 Cihlářská 666/015 16,00 40/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666-8 Cihlářská 667/015 16,00 40/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666-8 Cihlářská 668/015 16,00 40/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
10 230-2 Řídkého 232/019 20,10 201/35252 217/29-31 Frant.     78.000,- 
14 257 Neklanova  257/005 51,20 74/625 10,9/1 Ruprech.   320.000,- 
14 627-9 Třešňová 628/013 16,00 160/23338 1443/69-71 Ruprech.     76.000,- 
14 627-9 Třešňová 628/014 16,00 160/23338 1443/69-71 Ruprech.     75.000,- 
14 627-9 Třešňová 629/013 11,00 110/23338 1443/69-71 Ruprech.     51.000,- 
 
 
NEBYTOVÉ JEDNOTKY – GARÁŽE 
část č.p. adresa číslo 

jednotky.
plocha podíl pozemky k.ú. nejnižší 

podání(Kč)
01 766 Klostermannova 766/008 18,10 181/7852 2528,2529/2 Liberec   103.000,- 
01 766 Klostermannova 766/009 19,10 191/7852 2528,2529/2 Liberec   108.000,- 
01 870 Klášterní 870/008 17,70 59/2022 828,829/1 Liberec    80.000,- 
01 1077 Luční  1077/023 23,00 230/12578 5339 Liberec   116.000,- 
01 1077 Luční  1077/025 15,00 150/12578 5339 Liberec     77.000,- 
01 1091 Třebízského 1091/007 26,80 485/10000 3247,3246/1 Liberec   240.000,- 
01 1211 Přemyslova 1211/006 14,40 144/5423 5631 Liberec     86.000,- 
01 1211 Přemyslova 1211/007 19,30 193/5423 5631 Liberec   114.000,- 
01 1283-4 Fibichova 1284/008 18,00 180/13636 2935,2937 Liberec   104.000,- 
01 1283-4 Fibichova 1284/013 14,00 140/13636 2635,2937 Liberec     82.000,- 
05 23 B. Němcové 23/016 19,80 198/16235 910 Liberec     94.000,- 
05 23 B. Němcové 23/017 19,60 196/16235 910 Liberec     93.000,- 
05 23 B. Němcové 23/018 12,80 128/16235 910 Liberec     71.000,- 
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část č.p. adresa číslo 

jednotky.
plocha podíl pozemky k.ú. nejnižší 

podání(Kč)
05 437–442 Na Výšinách 438/012 22,00 220/36919 6456-6461 Liberec   128.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 438/013 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 439/011 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 439/012 22,00 220/36919 6456-6461 Liberec   128.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 439/013 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 439/014 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 440/011 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 440/012 22,00 220/36919 6456-6461 Liberec   128.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 440/013 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 441/011 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 441/012 22,00 220/36919 6456-6461 Liberec   128.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 441/013 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 442/011 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 442/012 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 442/013 22,00 220/36919 6456-6461 Liberec   128.000,- 
05 437–442 Na Výšinách 442/014 22,40 224/36919 6456-6461 Liberec   130.000,- 
06 666–668 Cihlářská 666/013 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666–668 Cihlářská 666/014 24,00 60/7357 361/10-12 Rochl.     87.000,- 
06 666–668 Cihlářská 666/016 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666–668 Cihlářská 667/013 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666–668 Cihlářská 667/014 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666–668 Cihlářská 667/016 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666–668 Cihlářská 668/014 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
06 666–668 Cihlářská 668/016 24,00 60/7357 361/10-12 Rochl.     87.000,- 
06 666–668 Cihlářská 668/017 20,00 50/7357 361/10-12 Rochl.     73.000,- 
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