
 

U S N E S E N Í  

 ZE 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 24. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 408/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body III. MO Liberec – Vratislavice nad Nisou: 
III. Věcné břemeno: 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a 

jízdy na p. p. č. 889/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 899/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželů Jiřího a Jany Havlínových, Tyršův vrch 1179, Liberec 30 a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 10,50 Kč/m2 na dobu neurčitou za podmínek: 

a) bude předloženo stavební povolení, 
b) bude provedeno geometrické zaměření komunikace, 
c) žadatel zajistí vynětí ZPF, 
d) po kolaudaci žadatel předá komunikaci bezplatně do majetku MO. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit 
vedení plynovodu a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a 
údržbou plynovodu v žel. km 5,931 a 6,095 na p. p. č. 493 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve 
vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, Praha 8, 
IČO 70994234 pro Statutární město Liberec, IČO 262978 za cenu 9.300,- Kč + 19% DPH na 
dobu životnosti stavby. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
podzemního vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2478/11 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 2461/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů 
Václava a Evy Kyselových, Za Mlýnem 146, Liberec 30 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
cenu 11,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě. 

        
      Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a 

jízdy na p. p. č. 2478/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 2461/1 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Václava a Evy Kyselových, Za Mlýnem 146, Liberec 
30 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 16,50 Kč/m2 na dobu neurčitou. 

4. 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. 605/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 607 a 606/2 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželů Miroslava a Jany Habelových, Husitská 121/47, 460 07 Liberec 9 a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 70,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

 

       Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizační přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 605/1 a p. p. č. 605/2 v  
k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 607 a 606/2 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, manželů Miroslava a Jany Habelových, Husitská 121/47, 460 07 Liberec 9 a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 70,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu 

Stránka 1/23 



existence stavby příslušné inženýrské sítě za podmínky vedení kanalizační přípojky těsně při 
hranici p. p. č. 605/1 s p. p. č. 603/1 a 603/2. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení 
kanalizační přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 889/1 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou ve prospěch vlastníka domu č. p. 689 umístěného na p. p.č . 879 a p. p. č. 879 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, paní Andrei Hašlové, Polní 354, Liberec 12 a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za cenu 7,- Kč/m2 (včetně ochranného pásma) na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I., II., IV., V., VI., VII. 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 409/04 

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.: 
I. Nájem pozemků 

1. Rada města schvaluje nájem 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 nájem části p. p. č. 142/20 ost. plocha o výměře 16 m2 v k. ú. 
Starý Harcov za roční nájemné 240,- Kč pro paní Naděždu Skopkovou, Březový vrch 
738/15, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

II. Nájem a výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1760/1, zahrada, p. p. č. 1760/2 zast. plocha 

o výměře 318 m2 za roční nájemné 1.908,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 1760/1, zahrada 
o výměře 341 m2 v k. ú. Vesec u Liberce pro pana Antonína Janka, Pražská 143/26, 
Liberec 2 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1125 zastavěná plocha o výměře 210 m2 za 
roční nájemné 3.150,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 1125, zast. plocha o výměře 309 m2 
v k. ú. Rochlice u Liberce pro Miroslava a Marii Lustikovy, Dělnická 167/14, Liberec 
6 na dobu neurčitou. 

III. Věcné břemeno 
1. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu 

strpění uložení kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 
304, ost. plocha, v k. ú. Františkov u Liberce na dobu životnosti telekomunikačního 
zařízení pro Český Telecom a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- 
Kč/m2. 

2. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v právu 
strpění uložení kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 
443, ost. plocha, v k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu životnosti telekomunikačního 
zařízení pro Český Telecom a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- 
Kč/m2. 

3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
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2. 
4. Rada města schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene pro Statutární město 

Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978, na části p. p. č. 4994 v k. ú. 
Liberec, ve vlastnictví Jaromíra Svobody, Šafaříkova 27/409, Liberec 2 a MVDr. 
Josefa Černého, Růžová 53, Frýdlant v Čechách, za účelem přístupu a příjezdu a 
strpění dalších nezbytných úkonů, za účelem opravy, kontroly a údržby opěrné zdi a 
oplocení, umístěné na p. p. č. 5943, díl „a“. 

IV. Změna usnesení 
1. Úprava předmětu břemene: 

a) Rada města ruší usnesení č. 574/02/IV/2 ze dne 8. 10. 2002 a schvaluje 
zřízení věcného břemene v právu strpění uložení telekomunikačního kabelu, 
vstupu a oprav přes p. p. č. 145, 325, 336, 337/1, 337/2, 339/1, 339/2, 339/4, 
393, 394, 396, 411/2, 415/1, 435/14, 718, 726 v k. ú. Starý Harcov na dobu 
existence stavby pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 
60193336, za cenu 108,- Kč/m2. 

2. Změna kupní ceny záměru prodeje pozemku  
a) Rada města ruší usnesení č. 356/03/VI/3 ze dne 26. 8. 2003 a schvaluje 

záměr prodeje p. p. č. 3692, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec pro SAUL     
s. r. o., U Domoviny 491/1, Liberec 4, IČO 43224229 za jednotkovou kupní 
cenu 550,- Kč/m2 plus prodejní náklady. 

V. Záměr nájmů pozemků 
1. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 360/6, lesní pozemek o výměře 30 m2  

 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro paní Jaroslavu Hruškovou, Rumunská 
63/14A, Liberec 4, za roční nájemné ve výši 450,- Kč na dobu neurčitou. 

2. neodsouhlaseno 
3. staženo 
4. staženo 
5. neodsouhlaseno 
6. neodsouhlaseno 
7. staženo 
8. neodsouhlaseno 
9. Rada města schvaluje záměr nájmu p. p. č. 1674/31, části p. p. č. 1674/80, ostatní 

plocha o výměře 18 m2  za roční nájemné 270,- Kč a výpůjčky p. p. č. 1674/32, 
1674/88, 1674/89, 1674/91, ostatní plocha o výměře 153 m2  v k. ú. Starý Harcov pro 
pana Vladimíra Vacka, Azalková 534, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

10. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 405, zahrada o výměře 50 m2  za roční 
nájemné 350,- Kč a výpůjčky části p. p. č. 405, zahrada o výměře 110 m2  v k. ú. 
Rochlice u Liberec pro pana Jiřího Kapitána, Slovanská 45, Liberec 25 na dobu 
neurčitou. 

11. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 405, zahrada o výměře 50 m2  za roční 
nájemné 350,- Kč a výpůjčky části p. p. č. 405, zahrada o výměře 102 m2  v k. ú. 
Rochlice u Liberce pro paní Lenku Jarábkovou, Kociánova 659, Liberec 6 na dobu 
neurčitou. 

12. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 1845 a p. p. č. 1846, zahrada, zast. 
plocha a výměře 378 m2  za roční nájemné 2.268,- Kč a výpůjčky části p. p. č. 1845, 
zahrada o výměře 400 m2  v k. ú. Vesec u Liberce pro pana Miroslava Ottu, Neklanova 
800/13, Liberec 14 na dobu neurčitou. 

13. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 1845 a p. p. č. 1847, zahrada, zast. 
plocha o výměře 211 m2  za roční nájemné 1.266,- Kč a výpůjčky části p. p. č. 1845, 
zahrada o výměře 200 m2  v k. ú. Vesec u Liberce pro pana Karla Langera, Buriánova 
969/8, Liberec 6 na dobu neurčitou. 

14. Rada města schvaluje záměr nájmu p. p. č. 6, travní porost, o výměře 300 m2  za roční 
nájemné ve výši 2.100,- Kč a výpůjčky části p. p. č. 6, travní porost, o výměře 700 m2   
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15. Rada města schvaluje záměr výpůjčky p. p. č. 284, 354 trvalý travnatý porost o 
výměře 4.055 m2  v k. ú. Kunratice u Liberce bezplatně pro pana Františka Grubera,  
5. května 170/17, Liberec na dobu neurčitou. 

16. neodsouhlaseno. 
17. neodsouhlaseno 
18. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 4113/1, ostatní plocha, v k. ú. 

Liberec, na dobu neurčitou pro Ing. Jiřího Blažka, Rumburská 482/8, Praha 9, IČO 
70748284 za cenu 100,- Kč/m2. 

19. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1883, zahrada, v k. ú. Ruprechtice, pro 
paní Miluši Strakovou, Javorová 556/13, Liberec 14 za celkovou kupní cenu 53.251,- 
Kč. 

20. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 72, trvalý travní porost, v k. ú. Kateřinky 
u Liberce, pro manžele Václava a Annu Kozlovy, U Hřiště 126, Liberec 17, za 
celkovou kupní cenu 49.316,- Kč. 

21. neodsouhlaseno 
22. neodsouhlaseno 
23. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 816/15, zastavěná plocha, v k. ú. Růžodol 

1 pro Petra Kapeše, Jáchymovská 274, Liberec 10 a Michala Kapeše, Opletalova 
3128/25, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu 84.300,- Kč. 

24. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 1436/2, louka, části p. p. č. 1437/2, 
ostatní plocha, v k. ú. Růžodol 1 pro Janu a Ing. Renatu Benešovy, Partyzánská 
482/13, Liberec 11 za kupní cenu 1.485,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem 
spojených. 

25. neodsouhlaseno 
26. neodsouhlaseno 
27. neodsouhlaseno 
28. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 166/1, v k. ú. Janův Důl u Liberce 

pro manžele Petra a Annu Stránských, Haškova 977/22, Liberec 6 za kupní cenu 384,- 
Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

29. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 737/2, zahrada, p. p. č. 738, zastavěná 
plocha, v k. ú. Dolní Hanychov pro Jana Dušátka, Sosnová 466/2, Liberec 1 a 
Stanislava Dušátka, Houbařská 308, Liberec 8, do podílového spoluvlastnictví, za 
celkovou kupní cenu 49.000,- Kč. 

30. neodsouhlaseno 
31. neodsouhlaseno 
32. neodsouhlaseno 
33. neodsouhlaseno 
34. neodsouhlaseno 
35. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2220/2, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec, 

pro manžele Ing. Jindřicha a Marii Krátkých, za celkovou kupní cenu 12.360,- Kč. 
36. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2531/1, zahrada, v k. ú. Liberec, pro 

manžele Ing. Rostislava a Ing. Alenu Čeřovských, za celkovou kupní cenu 327.293,- 
Kč. 

37. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2562/3, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec, 
pro MUDr. Ivana Brabce, Fučíkova 175/9, Liberec 5, za celkovou kupní cenu 35.500,- 
Kč. 

38. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2648/3, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec, 
pro Ing. Alfréda Ludvíka, Fučíkova 173/6, Liberec 5, za celkovou kupní cenu 20.600,- 
Kč.   

39. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 2971/2, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec 
do podílového spoluvlastnictví JUDr. Ivana Kopeckého, Dvořákova 646/4, Liberec 1 
ve výši ½ a Hany Kopecké, Šumná 451, Liberec 23 ve výši ½ za celkovou kupní cenu 
23.690,- Kč. 
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40. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 3584/3, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec 
pro MVDr. Danu Martincovou, Dvorská 396/22, Liberec 5 za celkovou kupní cenu 
12.978,- Kč. 

41. neodsouhlaseno 
42. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 5672/2, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec 

pro Jaroslava a Blanku Kubovy, Horská 566/11, Liberec 14 za celkovou kupní cenu 
17.304,- Kč. 

43. neodsouhlaseno 
44. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 5743, zahrada, v k. ú. Liberec pro 

Ivana Perglera, Údolní 895/6, Liberec 1 za kupní cenu 408,- Kč/m2 a úhradu nákladů 
s prodejem spojených. 

45. neodsouhlaseno 
46. staženo 
47. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 916, zahrada, v k. ú. Doubí u 

Liberce pro Josefa a Emilii Kudrnovy, Hálkova 1264/1, Liberec 1 za kupní cenu 200,- 
Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

48. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 918, zahrada, v k. ú. Doubí u 
Liberce pro Jindřicha a Janu Meruňkovy, Půlpánová 395, Liberec 12 za kupní cenu 
200,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

49. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 918, zahrada, v k. ú. Doubí u 
Liberce pro Františka a Marii Benešovy, Štefánkovo nám. 1259/10b, Liberec 1 za 
kupní cenu 200,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

50. Rada města schvaluje záměr směnit bez doplatku p. p. č. 980/38 oddělena z p. p. č. 
980/24 a 980/37 v majetku Jiřího a Michaely Křenkových, Přímá 259, Liberec, za      
p. p. č. 1221/2 oddělena z p. p. č. 1221 v majetku Statutárního města Liberec, nám.  
Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978, vše v k. ú. Krásná Studánka. 

USNESENÍ Č. 410/04 

Předkupní právo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec 
1. k bytové jednotce č. 562/033 v budově č. p. 562, ul. Letná, Liberec 12 včetně příslušného 

podílu na společných částech budovy a pozemku p. č. 602/5, k. ú. Staré Pavlovice, za cenu 
870.000,- Kč, 

2. k bytové jednotce č. 562/061 v budově č. p. 562, ul. Letná, Liberce 12 včetně příslušného 
podílu na společných částech budovy a pozemku p. č. 602/5, k. ú. Staré Pavlovice, za cenu 
870.000,- Kč, 

3. k 13% podílu na budově č. p. 1221, ul. Ruprechtická, Liberec 1 a pozemku p. č. 5591, k. ú. 
Liberec za cenu 730.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 411/04 

Stav privatizace nebytové jednotky č. 889/006 v budově č. p. 889, ul. Raisova, 
Liberec 1 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav privatizace nebytové jednotky č. 889/006, v budově č. p. 889, ul. Raisova, Liberec 1. 
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USNESENÍ Č. 412/04 

Kupní cena budovy č. p. 29, ul. Volgogradská, Liberec 9 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup při stanovení kupní ceny budovy č. p. 29, ul. Volgogradská, Liberec 9 včetně pozemků      
p. č. 152/1, 152/2 k. ú. Janův Důl. 

USNESENÍ Č. 413/04 

Záměr využití nemovitostí v k. ú. Radčice u Krásné Studánky a Kateřinky u 
Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr: 
1. prodeje nemovitostí – objektu č. p. 41, ul. Výletní, Liberec 32 na st. p. č. 43, včetně st. p. č. 43 

a p. p. č. 235/3, vše v k. ú. Radčice  u Krásné Studánky a výpůjčku výše uvedených 
nemovitostí do doby realizace prodeje, 

2. výpůjčky nemovitostí – p. p. č. 482/2, 482/1 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky a p. p. č. 318, 
317, 405/2 vše v k. ú. Kateřinky u Liberce, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  

      Občanskému sdružení „Radčický obrodný spolek RADOST“ se sídlem Nad Slují 89, Liberec 
32, IČO 26650681 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
zajistit neprodleně kroky vedoucí k realizaci takto přijatého záměru. 

T: 30. 9. 2004 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 414/04 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od 
podpisu smlouvy s těmito občany: 
Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 05/2004, 06/2004, 07/2004. 

 
Uživatel               adresa              hrobové místo 

Polák František, Ing.   Legií 573, Liberec 12    III-183 
Mrkvičková Jaroslava              Albrechtická 38, Liberec 31   HK-41   
Rajnová Oldřiška   Konopná 636, Liberec 14   DK-318   
Košková Eva    Sametová 736, Liberec 6   V1-35    
Říhová Gabriela   Ruprechtická 23, Liberec 1   KZ-D-41 
Blahušová Bohuslava   Ševčíkova 850, Liberec 6   XVIII-118 
Čermák Jan    Nad Nisou 670, Liberec 25   DK-7     
Erlebach Josef    Starý Dvůr 730, Hrádek n/Nisou  VI-103  
Souček Alois    Proletářská 176, Liberec 23   NO-51 
Tůmová Milena    Fučíkova 8, Liberec 6    XVIII-213 
Čvančarová Věra   Mozartova 18, Liberec 1   X-21    
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Hnídková Milena   Okružní 20, Liberec 2    STL-66 
Drapáková Viktorie   Wolkerova 8, Liberec 15   G-14a    
Petržílka František   Letná 422, Liberec 12    J-86       
Králová Helena    U Obchodní komory 8, Liberec 1  KZ-V-5 
Volná Zdenka    Husova 253, Liberec 5    VIII-35  
Hnát Zdeněk    Sosnová 476, Liberec 15   L-164    
Novotná Jana    Dělnická 197, Liberec 6   XIV-7    
Zerzánová Lenka   Mikulášovice 415    DK-316 
Žoha Martin    Chabarovská 398, Liberec 6   STH-29 
Erban Jan    Hejnická 322, Raspenava   J-69       
Pomikálková Marie   Letná 562, Liberec 12    J-63       
Špaková Františka   Svojsíkova 850, Liberec 1   C-57      
Jiránková Marie   Chrpová 204, Liberec 23   G-20      
Šebesta Jiří    Vlnařská 704/9, Liberec 6   G-46      
Voborníková Jaroslava   Strakonická 184/13, Liberec 8   J-74 
Petříčková Ivana   Vojanova 358, Liberec 10   S-11                  
Čermák Stanislav   Valdštejnská 519/16, Liberec 2   Z8-29     
Pulda Jiří    Národní 381, Liberec 12   IV-23     
Fanta Jiří    Oldřichova 208, Liberec 3   J-66      
Skřivánková Ivana   Horní Kopečná 643, Liberec 6   M-11    
Kmilčíková Jaroslava   Příbramské nám.509, Liberec 1   ST-40   
Ročňák Antonín   Zámecký vrch 1400, Liberec 30   ST-12    
Škaloudová Marie   Dělnická 852, Liberec 6   DK-102 
Čiháková Irena    Jiráskova 302, Liberec 13   A-26      
Procházka Stanislav   Volgogradská 61, Liberec 9   STK-15 
Blažek Radomír   Revírní 145, Liberec 15    Z-10-10 
Košetický Karel   Žitavská 143, Liberec 11   III-188a 
Ševcechová Rozálie   Hvězdná 492, Liberec 5    NO        
Kyselová Jiřina    Horní Kopečná 645, Liberec 6   DK-490      
Prskavec Josef    Žitná 661, Liberec 6    IV-32 
Ráz Ivan     Kavkazská 166, Liberec 23   Z-13-9    
Kolářová Zdeňka   Krásná Studánka 174, Liberec 31  Z8-19    
Franc Jaroslav    U Pily 33, Liberec 19    DK-257 
Rečný Jan    Nezvalova 651, Liberec 15   N           
Novotný Zdeněk   Dlouhý Most 237    KZ-8-9 
Šimková Otylie    Hněvotín 269, Olomouc   L-50      
Mullerová Miroslava   Jívina 34, Sychrov    XII-77  
Zrůstová Marie    Na Perštýně 219, Liberec 4   III-44     
Krsková Božena   Dobiášova 855, Liberec 6   Z4-46    
Kolářová Jana    Sněhurčina 709, Liberec 15   NO      
Roučková Hana    Divoká 127/13, Liberec 14   DK-23 
Fridrichová Marie   Dlouhý Most 148    XXI-5    
Bernášek Bohumil   Horní Kopečná 403, Liberec 6   XII-97   
Bakrlíková Ludmila   Husitská 100, Liberec 9    NO-2     
Hořčicová Miluše   Volgogradská 10, Liberec 9   XVII-57 
Smetanová Dana   Na Bídě 564, Liberec 4    HK-287 
Táborská Milena   Puškinova 96, Liberec 24   XVIII-6 
Morávková Jindra   Oldřichova 163, Liberec 3   KZ-1-46 
Bryscejnová Josefa   Za Humny 357, Liberec 23   L-100    
Hájková Edita    Seifertova 904, Liberec 6   Z19-2    
Ambrová Anna    Soukenická 834, Liberec 6   NO-38   
Vácová Anna    Majakovského 630, Liberec 6   NO       
Mastíková Věra    Nezvalova 664, Liberec 15   HK-225 
Kočí Ladislav    Šimáčkova 583, Liberec 12   L-160    
Bílková Jaroslava   Králův háj 23, Liberec 5   L-37      

Stránka 7/23 



Pištorová Bohumila   Sosnová 470, Liberec15   X-23      
Tláskalová Alena   Troskovice 40, Semily    B-26      
Seibtová Květa    J. Švermy 31, Liberec 10   DK-361  
Pršalová Jana    Vodňanská 2, Liberec 14   XIV-12   
Jersáková Miloslava   Na Kačírku 4, Liberec 1   III-43        
Polák Petr    Borový Vrch 5/47, Liberec 13               Z6-30     
Ježek František    Blahoslavova 96, Liberec 5   IV-36  
Kloučková Anna   Ruprechtická 703, Liberec 1   STA-30 
Matějková Milena   Gagarinova 750, Liberec 6   DK-12    
Jislová Jiřina    Dobiášova 38, Liberec 6   IV-24     
Goraková Jaroslava   Jiráskova 475, Liberec 12   STF-109  
Makovec Vladimír   Dobiášova 854, Liberec 6   L-40       
Kotlárová Marie   Seniorů 1210, Liberec 30   STL-24   
Halušková Eva    U Jeslí 152, Liberec 11    XV-8     
Melicharová Dagmar   Gagarinova 873, Liberec 7   XVIII-11 
Haňáček Jiří, Ing.   Oldřichova 164, Liberec 3   NO 
Donát Miroslav    Winterova 22, Lbc 2    STA – 76 
Kubíček Václav,Ing.   Sametová 717/10, Liberec 6   XV 18 
Marek Radomír    Frimlova 339/9, Liberec 5   DK 203  
Vágner Vladimír   Vzdušná 56/4, Liberec 1   E-12  
Rubešová Jaroslava   Durychova 3, Liberec 1    XV 46    
Voborníková Jitka   Ježkova 908/15, Liberec 6   XVIII 140    
Melč Antonín    Jasmínová 291/3, Liberec 11   Z6-3    
Balážová Ivana    U Soudu 379/15, Liberec 2   DK 377 
Beretzská Miroslava   Na Čekané 2, Liberec 15   V1 7 
Pavlů Hana    Puškinova 95, Liberec 19   HK-11  
Jiráčková Miroslava   Myslbekova 943, N.Město p/S.   XXII-93  
Hamzík Rudolf    Gorkého 5, Liberec 1    T 3  
Maštalířová Marta   Aloisina výšina 557, Liberec 5   V1 22a  
Lochmannová Eva   Sametová 733, Liberec 6   STK 14  
Boudová Jarmila   Vnější 1391, Liberec 30   X 25       
Černohousová Helena   Nová 23a, Liberec 10    DK 313 
Černohousová Helena   Nová 23a, Liberec10    DK 314  
Žádník Josef, JUDr.   Tovární 284, Liberec 10   STE 23  
Kraus Jaroslav                Králův Háj 395, Liberec 5   E 20  
Zahradník Tomáš   Jabloňová 409, Liberec 12   XVIII-267   
Benešová Alžběta   Františkovská 130, Liberec 3   L-82   
Šmaha Milan, Ing.   Horní Suchá 101, Liberec 22   T 31     
Brodská Věra    Rumburská 1373, Liberec 30   L-101  
Charvát Jan, RNDr.   Jungmannova  16, Liberec 2   XIV 69  
Kumprecht Jiří    Plzeňská 98/1, Liberec 13   XX 8   
Lesný Josef    Šimáčkova 585, Liberec 12   XVIII 86  
Šebelová Jana    Čerchovská 191/15, Liberec 9   DK 492  
Smitková Iveta    Vizovická 318, Liberec 19   NO 
Rázková Dagmar   Aloisina Výšina 9, Liberec 5   IV-22 
Štolbová Alla    Husova 46, Liberec 5    DK-526 
Čerplová Miloslava   Nezdarova 9, Liberec 19   KZ-II-48 
Klímová Jitka    Konopná 635, Liberec 14   Z18-72 
Stolarz Vojtěch    Vlnařská 837, Liberec 6   XVIII-237 
Šmejcová Jana    Máchova 487/10, Liberec 7   XX-10 
Šmejcová Jana    Máchova 487/10, Liberec 7   XX-11 
Hrubá Jiřina    Krokova 331/16, Liberec 7   T-30 
Malá Anna    Rooseweltova 597/27, Praha 6, Bubeneč L-91 

a  u k l á d á  
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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. 415/04 

Návrh na prodej objektu č. p. 26, Soukenné nám. a č. p. 33, Barvířská ul., Liberec 
3, Kavárna Nisa 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje objektu č. p. 26, Soukenné náměstí, Liberec 3 a objektu č. p. 33, ul. Barvířská, 
Liberec 3 (velká a malá Nisa), včetně souvisejících pozemků 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
neprodleně zahájit kroky k realizaci takto přijatého záměru. 

T: ihned, 09/04 kontrolní 

USNESENÍ Č. 416/04 

Přidělení obecních bytů na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení bytů na základě pořadníku: 
1. Ivetě Toračové – přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 III. kat. v Liberci 30, Tanvaldská 299, 
2. Kateřině Cíchové – přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 II. kat. v Liberci 2, Valdštejnská 259 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 417/04 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Romanu Kolomazníkovi – přidělení bezbariérového bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 6, 
Burianova 1071, 

2. Elišce Kubátové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 14, Borový vrch 1032, 
3. Ladislavu Kanajlovi – přidělení bytu o vel. 1+0 II. kat. v Liberci 6, Maršíkova 254 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 9. 2004 
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USNESENÍ Č. 418/04 

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 smlouv:  
1. Olga Čamrová – poskytnutí ubytování v Liberci 17, Kateřinská 156, na dobu určitou 1 rok 
2. Milan a Libuše Mistrovi – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 I. kat. 

T: 30. 9. 2004 

USNESENÍ Č. 419/04 

Dohody o výměně bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výměnu bytů mezi: 
1. Marií Kiňovou, U Sila 1202, Liberec 30 

Štefanem Turtákem, Dobiášova 865, Liberec 6 
2. Pavlem Mrázem, Tyršův vrch 729, Liberec 30 

Miroslavem Štaflem, Tyršův vrch 683, Liberec 30 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
vydat souhlas s dohodami o výměně bytů. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 420/04 

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Janě Pavlíčkové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci 6, Burianova 969 (1070) 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 9. 2004 

USNESENÍ Č. 421/04 

Přestavba napojení silnice III/2784 na silnici I/35 v Liberci (Přestavba křižovatky 
silnice I/35 a ul. České mládeže) 

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

uvedenou důvodovou zprávu, 

s o u h l a s í  

s návrhem procesu majetkoprávního vypořádání v rámci investiční akce „Přestavba křižovatky 
silnice I/35 a ul. České mládeže (III/2784) s napojením na ul. Doubskou“, 

r e v o k u j e  

usnesení č. 260/04 následovně: 

„ u k l á d á  

1. Ing. Arch. Jaroslavu Bílkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
      na základě schváleného postupu při výstavbě okružní křižovatky – ulice České mládeže a ulice 

Doubská, předložit smlouvu o spolupráci mezi účastníky výstavby radě města. 

T: 10/04 
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
      předložit ke schválení smlouvu o spolupráci mezi účastníky výstavby zastupitelstvu města. 

T: 10/04“ 

USNESENÍ Č. 422/04 

Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelných složek komunálního odpadu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o výpůjčce 60 kusů kontejnerů 1.100 litrů pro separaci využitelných složek 
komunálního odpadu s ARR – Agenturou regionálního rozvoje s. r. o. a jejich následné odkoupení 
za cenu 10,- Kč/kus po uplynutí výpůjčky, 12 měsíců 

a  u k l á d á   

Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
uzavřít s Agenturou regionálního rozvoje s. r. o. příslušnou smlouvu o výpůjčce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 423/04 

Složení komise pro zpracování plánu odpadového hospodářství města Liberec 

Rada města po projednání 

z ř i z u j e  

komisi pro zpracování plánu odpadového hospodářství města Liberec 

a  j m e n u j e  

členy komise pro zpracování plánu odpadového hospodářství města Liberec: 
1. Naďa Jozífková   náměstkyně primátora                       předseda komise 
2. Ing. Jiří Veselka   náměstek primátora         člen komise 
3. Radim Zika   člen rady kraje                      člen komise 
4. Ing. Jaroslava Janečková   ved. odb. ŽP LK               člen komise 
5. RNDr. Vít Příkaský             člen komise RM pro ekologii a občanské iniciativy   

      člen komise 
6. Bc. Ondřej Červinka  člen rady města          člen komise 
7. Ing. Tomáš Paleček  ředitel .A.S.A. Liberec          člen komise 
8. Ing. Tomáš Pozner  výkonný ředitel TSML a. s.                      člen komise 
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9. Ing. Libor Slabý   ved. ekonomického odboru MML                člen komise 
10. Viktor Pokorný   ved. technického odboru MML        člen komise 
11. Ing. Bc. Eva Šůrová  ved. odboru ŽP MML         člen komise 
12. Ing. Jaroslav Pavlas  místostarosta MO Liberec, Vratislavice n/N člen komise 
13. Ing. Monika Šilarová  ved. oddělení zeleně, odpadů a ekologické výchovy tajemník
                                    komise 

USNESENÍ Č. 424/04 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s upraveným rozpočtovým opatřením č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2004 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit změnu rozpočtového opatření č. 4 zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 31. 8. 2004  

USNESENÍ Č. 425/04 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. pololetí 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 
2004 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 426/04 

Dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě reg. č. 706098200050 uzavřené dne 9. 4. 1998 
s Komerční bankou, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 k úvěrové smlouvě reg. č. 706098200050 uzavřené dne 9. 4. 1998 
s Komerční bankou, a. s. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit ke schválení dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě reg. č. 706098200050 uzavřené dne           
9. 4. 1998 s Komerční bankou, a. s. zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 31. 8. 2004 
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USNESENÍ Č. 427/04 

Prodej pohledávky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

postoupení pohledávky bez regrese v částce 13.372,- Kč (čtyři dlužné nájmy včetně úhrad za 
služby spojené s užíváním bytu za období od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002) za Janu Palasovou bytem 
Boční (Husova) 837/83, Liberec 1 za nominální hodnotu paní Markétě Bábovkové, Vyhlídková 
720, 463 12 Liberec 25 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
zajistit podpis smlouvy o postoupení pohledávky a veškeré ostatní právní záležitosti k vyřízení 
postoupení pohledávky. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 428/04 

Odvolání Ing. Věry Pokorné z funkce interního auditora Magistrátu města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

na návrh primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera, s odvoláním Ing. Věry Pokorné z funkce 
interního auditora Magistrátu města Liberec k datu 31. srpna 2004 v souvislosti se skončením 
pracovního poměru jmenované. 

USNESENÍ Č. 429/04 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Botanická zahrada 
Liberec, Purkyňova 1, Liberec 1 za období roku 2002 a 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec, 
Purkyňova 1, Liberec 1 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití příspěvku, 
kontrola dodržování zřizovací listiny za období roku 2002 a 2003 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 1, 
Liberec 1 do rady města k odsouhlasení. 

T: 10/04 

USNESENÍ Č. 430/04 

Protokol z provedené kontroly čerpání dotace na provoz koupaliště Vápenka 
fyzickou osobou Jan Skalník FOJAS, Na Pískovně 171/62, Liberec za období 
roků 2001, 2002, 2003 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly čerpání dotace na provoz koupaliště Vápenka fyzickou osobou Jan 
Skalník FOJAS, Na Pískovně 171/62, Liberec za období roků 2001, 2002 a 2003. 

USNESENÍ Č. 431/04 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ „Sedmikráska“ 
Liberec, Vzdušná 509/20, Liberec 1 za období leden – červen 2003 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ „Sedmikráska“ Liberec, 
Vzdušná 509/20, Liberec 1, za období leden – červen roku 2003 v souvislosti se zavedením nové 
právní formy subjektu, kontrola dodržování zřizovací listiny 

a  u k l á d á  

Evě Kaštánkové, ředitelce MŠ „Sedmikráska“, 
zajistit splnění návrhu na opatření vyplývajícího z kontroly předloženého protokolu. 

T: 12/04 

USNESENÍ Č. 432/04 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za období 1. pololetí 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti Městské policie Liberec za období 1. pololetí roku 2004  

a  u k l á d á  

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

T: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 433/04 

Jmenování nových členů komise kultury v souvislosti se 2 odvolanými členy 

Rada města po projednání  

j m e n u j e  

1) pana Romana Šotolu, bytem nám. Českých bratří 30/9, 460 01 Liberec 5, a 
2) pana Ladislava Duška, bytem Riegrova 1280/10, 460 01 Liberec 1 
za nové členy komise kultury, poradního orgánu Rady města Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Aloisovi Čvančarovi, předsedovi komise kultury, 
seznámit oba žadatele s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 



USNESENÍ Č. 434/04 

Příloha ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s vydáním upravené majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Aloisina 
výšina 642, příspěvkové organizace, která nahrazuje přílohu vymezující majetek ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec svěřený do správy uvedené příspěvkové organizaci, ke dni 30. 4. 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkovou přílohu ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 435/04 

Příloha ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s vydáním upravené majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvkové organizace, která nahrazuje přílohu vymezující majetek ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec svěřený do správy uvedené příspěvkové organizaci, ke dni 30. 4. 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkovou přílohu ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 436/04 

Příloha ke zřizovací listině Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s vydáním upravené majetkové přílohy ke zřizovací listině Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 
100, příspěvkové organizace  

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkovou přílohu ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 437/04 

Příloha ke zřizovací listině Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové 
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organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s vydáním upravené majetkové přílohy ke zřizovací listině Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvkové organizace, která nahrazuje přílohu vymezující majetek ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec svěřený do správy uvedené příspěvkové organizaci, ke dni 30. 4. 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkovou přílohu ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 438/04 

Revokace usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 34/01 revokované usnesením  
č. 213/02 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

předložení materiálu Revokace usnesení č. 34/01 revokované usnesením č. 213/02 z 9. zasedání  
zastupitelstva  města ze dne 29. 10. 2002, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 213/02 ze dne 29. 10. 2002 
ve znění: 
1) podněty k pořízení regulačních plánů pro tyto lokality: 

1. Starý Harcov 
2. Vesec u Liberce 
3. Vratislavice nad Nisou – Nová Ruda 
4. Radčice – U Lípy 
5. Staré Pavlovice 

 

na nové znění: 
1) podněty k pořízení podrobné územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích 

podkladů pro tyto lokality: 
1. Starý Harcov 
2. Vesec u Liberce 
3. Vratislavice nad Nisou – Nová Ruda 
4. Radčice – U Lípy 
5. Staré Pavlovice 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh revokace usnesení č. 213/02 k projednání a schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 439/04 

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 05830127 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR na akci „Výstavba měnírny 2 – Dolní Hanychov Liberec, okres Liberec“ 

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

předložený dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 05830127 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, na akci „Výstavba měnírny 2 – Dolní Hanychov Liberec, okres Liberec 
s termínem dokončení akce 08/2004, termínem uvedení do trvalého provozu 10/2005 a termínem 
závěrečného vyhodnocení akce 04/2006 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05830127 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, na akci „Výstavba měnírny 2 – Dolní Hanychov, Liberec, okres Liberec“ se změnou 
termínu, tj. dokončení akce 08/2004, uvedení do trvalého provozu 10/2005 a předložení 
závěrečného vyhodnocení akce 04/2006. 

T: 10/04 

USNESENÍ Č. 440/04 

Směnná smlouva pozemku p. č. 2221/8 – 24 m2 k. ú. Rochlice u Liberce 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem směnné smlouvy, kdy smluvní strany Statutární města Liberec – IČ 
00262978 a Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ – IČ 25441906 směňují ideální spoluvlastnický 
podíl 51/100 SML na pozemku p. č. 2221/8 o výměře 24 m2 za ideální spoluvlastnický podíl 
51/100 na pozemku p. č. 2224/12 o výměře 18 m2, p. p. č. 2217/13 o výměře 3 m2 a p. č. 2221/9 o 
výměře 2 m2 vše v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh směnné smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 09/04 

USNESENÍ Č. 441/04 

Nabytí majetku – inženýrské sítě vodovod a kanalizace na p. p. č. 34 k. ú. Starý 
Harcov, obec Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem Smlouvy o předání staveb inženýrských sítí uzavřené mezi Statutárním 
městem Liberec IČ 00262978 a Ing. Michaelem Francem a Ing. Pavlínou Francovou, 

s c h v a l u j e  

1) Nájemní smlouvu o provozování inženýrských sítí (vodovod a kanalizace na p. p. č. 34, k. ú. 
Starý Harcov, obec Liberec) uzavřené mezi Statutárním městem Liberec IČ 00262978 a 
Severočeskou vodárenskou společnosti a. s., IČ 490 99 469; 

2) Vybírání finančního příspěvku z lokality ul. Vlčí vrch, p. p. č. 34, k. ú. Starý Harcov bude 
v souladu se schválenými „Zásadami postupu při vybírání finančního příspěvku za připojení 
na sítě technické infrastruktury a komunikace“ dle usnesení zastupitelstva č. 116/03. Objekty 
stavěné na p. p. č. 1606 (nyní 1606/1, 1606/2, 1604, 1606) v k. ú. Starý Harcov a již stávající 
bytové objekty (p. p. č. 58, 61, 66) v k. ú. Starý Harcov budou napojeny na tyto sítě bez 
připojovacího příspěvku  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
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předložit návrh „Smlouvy o předání staveb inženýrských sítí“ ke schválení zastupitelstvu města. 
T: 09/04 

USNESENÍ Č. 442/04 

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 02910291 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR na akci“ Využití odpadního tepla ze zimního stadionu“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. 02910291 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí  ČR na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu v Liberci“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 02910291 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu v Liberci“ k projednání v 
zastupitelstvu města. 

T: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 443/04 

Přijetí systémové dotace z Ministerstva financí ČR na akci „Dostavba stadionu 
FC Slovan Liberec a. s. – rekonstrukce stávajícího umělého hřiště“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

přijetí systémové dotace ve výši 10 mil. Kč z Ministerstva financí ČR na akci „Dostavba stadionu 
FC Slovan Liberec a. s. – rekonstrukce stávajícího umělého hřiště“ 

a  u k l á d á  

Ing. Liborovi Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření 10 mil. Kč do příjmové a výdajové části. 

Termín: nejbližší rozpočtové opatření RM 

USNESENÍ Č. 444/04 

Dodatek č. 1. k nájemní smlouvě č. 7003/03/009 s LESY ČR, s. p. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1., č. j. 7003/04/0064 k nájemní smlouvě č. 7003/03/009 mezi Statutárním 
městem Liberec a LESY ČR, s. p., IČ 42196451, kterým se zvětšuje plocha pronajatého pozemku 
pro výstavbu retenční nádrže Bucharka z 1249 na 3092 m2, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat dodatek č. 1. 

T. 09/04 
2. Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce ved. odboru rozvojových projektů, 
    uplatnit v rámci 4. rozpočtového opatření částku na navýšení nájemní ceny pro rok 2004       

z 12.490,- Kč na 21.705,- Kč. 

Stránka 18/23 



T: 4. rozpočtové opatření, září 2004  

USNESENÍ Č. 445/04 

Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k převodu z vlastnictví státu a 
ve správě PF ČR na Statutární města Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem pozemků – p. č. 850/1, p. č. 850/3, p. č. 5281, p. č. 1334, p. č. 1340, p. č. 
1341,  p. č. 1343,  p. č. 1345/1 a p. č. 1357  v k. ú. Liberec, p. č. 21 v k. ú. Kateřinky u Liberce a p. 
č. 161/1 v  k. ú. Horní Hanychov doporučené k žádosti města o bezúplatný převod pozemků ve 
smyslu zákona 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.  

Termín: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 446/04 

Návrh majetkoprávní operace projednané v KVI – zástavba proluky v Pražské 
ul., Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým investičním záměrem na zástavbu proluky v Pražské ul., Liberec, včetně návrhu 
majetkoprávní operace – prodej p. p. č. 131, zast. plocha – zbořeniště, o výměře 242 m2 v k. ú. 
Liberec, a to: 
- ideální ½ nemovitosti pro STUDIO AM s. r. o., Na Kolejním statku 401/1, Praha 4,               

IČ 62416596, 
- ideální ½ nemovitosti pro INVESTING CZ spol. s r. o., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec I,  IČ 

25036751, 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 2 202 442,- Kč 

a  u k l á d á  

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

Termín: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 447/04 

Proces schvalování smlouvy budoucí darovací na úsek silnice I/14 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o stavu procesu majetkoprávního vypořádání v souvislosti s výstavbou přeložky silnice 
I/14 ve městě Liberec, 

r e v o k u j e  

původní usnesení č. 210/04 ve znění: 
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„ s c h v a l u j e   

znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora 
1. vstoupit do jednání s Krajským úřadem libereckého kraje o uspořádání silnic III. třídy na 

území Statutárního města Liberec, 

2. předložit znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací zastupitelstvu města ke schválení. 
Termín: 06/2004“ 

na nové znění: 

„ s c h v a l u j e  

znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
vstoupit do jednání s Krajským úřadem libereckého kraje o uspořádání silnic III. třídy na území 
Statutárního města Liberec. 

Termín: 06/04“ 

USNESENÍ Č. 448/04 

Organizační struktura WSC Liberec 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh členění a složení organizačního výboru WSC Liberec 2009 dle důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, Ing. Romanu Kumpoštovi, Ing. Pavlu Krenkovi, 
založit občanské sdružení OC FIS NORDIC WSC 2009. 

T: 09/04 

USNESENÍ Č. 449/04 

Krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích a reprezentačních místností 
v budově historické radnice a Liebiegově vile 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pravidla pro krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích a reprezentačních místností v budově 
historické radnice a Liebiegově vile 

a  s v ě ř u j e  

odboru vnitřního řízení, oddělení hospodářské správy MML svoji působnost v souladu s ust. § 102 
odst. 2 písmeno m) zákona č. 128 Sb. ve věci uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na 
zasedací a reprezentační místnosti v budově historické radnice a Liebiegově vile v rozsahu dle 
důvodové zprávy.  

USNESENÍ Č. 450/04 

Efekty optimalizace Magistrátu města Liberec 
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Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu optimalizace fungování Magistrátu města Liberec a o jejich efektech.  

USNESENÍ Č. 451/04 

Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

bezúplatné převzetí materiálu CO pro složky integrovaného záchranného systému.  

USNESENÍ Č. 452/04 

Současný stav požární techniky SML, koncepce obměny 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav hasičské techniky v majetku Statutárního města Liberec užívané jednotkami sborů 
dobrovolných hasičů zřízených na území Statutárního města Liberec, 

s o u h l a s í  

s předloženou koncepcí obnovy požární techniky 

a  u k l á d á  

Mgr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
průběžně navrhovat částky na obnovu hasičské techniky do rozpočtu Statutárního města Liberec 
dle harmonogramu v důvodové zprávě a připravovat žádosti o dotace na nákup této techniky ze 
zdrojů mimo rozpočet SML, případně oslovovat v této souvislosti vhodné sponzory. 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 453/04 

Radniční sklípek – zpráva o stavu prostor, varianty dalšího postupu 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu prostoru „Radničního sklípku“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
jednat s představiteli Královského pivovaru Krušovice o ukončení nájemního vztahu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 454/04 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec 2004 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 
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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. 602/03 body 3) a 4), 132/01 bod 5), 532/99 bod 6), 
210/04 bod 1), 2), a 471/03. 

USNESENÍ Č. 455/04 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2004 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2004“ zastupitelstvu města 
ke schválení.  

T: 31. 8. 2004 

USNESENÍ Č. 456/04 

Hodnocení 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 29. 6. 2004 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 29. června 2004, primátora a náměstkyni primátora. 

USNESENÍ Č.  457/04 

Organizační zajištění 7. zasedání zastupitelstva města v roce 2004 konaného dne 
31. 8. 2004 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 7. zasedání zastupitelstva města v roce 2004 v úterý 31. 8. 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. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2004 
4. Zrušení usnesení č. 107/04 pro nadbytečnost  
5. Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků  
6. Návrh majetkoprávní operace projednané v KVI – zástavba proluky v Pražské ul., Liberec 
7. Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k převodu z vlastnictví státu a ve správě 

PF ČR na Statutární město Liberec 
8. Směnná smlouva pozemku p. č. 2221/8 – 24 m2, k. ú. Rochlice u Liberce 
9. Nabytí majetku – inženýrské sítě vodovod a kanalizace na p. p. č. 34, k. ú. Starý Harcov, obec 

Liberec 
10. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 02910291 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci 

„Využití odpadního tepla ze zimního stadionu“ 
11. Dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě reg. č. 706098200050 uzavřené dne 9. 4. 1998 s Komerční 

Stránka 22/23 



Stránka 23/23 

12. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za              
I. pololetí 2004 

13. Revokace usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 34/01 revokované usn. č. 213/02 
14. Příloha ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 
15. Příloha ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové 

organizace 
16. Příloha ke zřizovací listině Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace 
17. Příloha ke zřizovací listině Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace  
18. Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení rozpočtovaných 

prostředků na odboru technickém, odd. dopravních staveb, org. 104210, pol. 5169.  
Kontrola dodržování smluv uzavřených s TSML, a. s., Liberec na dodávky služeb pro 
Statutární město Liberec za období roku 2003 

19. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2004 
20. Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2004 
21. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za období 1. pololetí 2004 
22. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo     

29. 6. 2004 
23. Informace, diskuse 
 
 
 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

 Petice a písemnosti občanů proti zrušení autobusové linky městské hromadné dopravy č. 21 – 
Mgr. Řeháček 

 Stížnost Ing. Aleny Martínkové, bytem Vojanova 141/9, Liberec 10, na postup Rady města 
Liberec při přidělování bytu, řešená Ing. Bohdanem Tomášem, ředitelem Krajského úřadu 
Libereckého kraje – Mgr. Řeháček 

 Přidělení bytů v lokalitě Zelené údolí na základě pořadníku – Bc. Červinská 
 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí 

roku 2004 – Bc. Vereščáková 
 Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení rozpočtovaných prostředků 

na odboru technickém, oddělení dopravních staveb – org. 104210, položka 5169. Kontrola 
dodržování smluv uzavřených s TSML a. s. Liberec na dodávky služeb pro Statutární město 
Liberec za období roku 2003. - Bc. Vereščáková 

 
 
 

 

 

 

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 
 


