
 

U S N E S E N Í  

 Z 2. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 20. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 26/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body II. a III., 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I., Ia., IV., V., VI., VII., VIII., IX. 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 27/04 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, nájem a výpůjčka pozemku, věcné 
břemeno 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III.: 
I. Nájem pozemků: 

1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 418/1, zahrada, o výměře 254 m2, v k. ú. 
Františkov u Liberce pro paní Boženu Janovskou, Krkonošská 610/2, Liberec 3, za 
roční nájemné ve výši 1.520,- Kč na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 2835/2, zahrada, o výměře 130 m2 v k. ú. Liberec 
pro Ing. arch. Václava a Jaroslavu Mackovy, Jiřího a Naďu Vágnerovy, Zbyňka a 
Květu Ládovy a Jitku Zatloukalovou, všichni bytem Masarykova 738/40, Liberec 1 za 
roční nájemné ve výši 910,- Kč na dobu neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 3649/1, zahrada, o výměře 270 m2 v k. ú. Liberec 
za roční nájemné ve výši 2.018,- Kč pro Ing. Miroslava a Jitku Kotíkovy, Pod Branou 
440/4, Liberec 4 na dobu neurčitou. 

 

II. Nájem a výpůjčka pozemku: 
Rada města schvaluje   nájem části p. p. č. 1237/1, trvalý travnatý porost o výměře 50 m2 za roční 
nájemné 300,- Kč a výpůjčku p. p. č. 1237/1, trvalý travnatý porost o výměře 131 m2 v k. ú. 
Rochlice u Liberce pro paní Danu Škodovou, Na Žižkově 853/41, Liberec 6 na dobu neurčitou.  

 

III. Věcné břemeno 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení zemní 
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elektropřípojky a příjezdu pro opravy a údržbu na p. p. č. 311/1, ost. plocha v k. ú. Rudolfov, ve 
prospěch vlastníka p. p. č. 311/2. ost. plocha v k. ú. Rudolfov, jehož vlastníky jsou v současné 
době manželé Jan a Pavla Špičkovi, Vodňanská 603/4, Liberec 14 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 
na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě za cenu věcného břemene 72,- Kč/m2. 

USNESENÍ Č. 28/04 

Nabytí majetku – Liebigův zámeček 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s nabytím majetku vydraženého dne 18. 12. 2003 ve veřejné dražbě dobrovolné za částku 
25,000.000,- Kč: průmyslový objekt na p. p. č. 2595 a p. p. č. 2595, průmyslový objekt (zámečekú 
č. p. 41 Liberec 5 – Kristiánov na p. p. č. 2597 a p. p. č. 2597, objekt bydlení č. p. 9 Liberec 5 . 
Kristiánov na p. p. č. 2598 a p. p. č. 2598, p. p. č. 2594/1, p. p. č. 2594/2, p. p. č. 2596 a p. p. č. 
2601, vše v k. ú. Liberec 

a  u k l á d á  

1. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
      a) předložit návrh této majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města 

T: 27. 1. 2004 
      b) zařadit částku na úhradu vydraženého majetku ve výši 25,000.000,- Kč do 1. rozpočtového 

opatření roku 2004 

T: ihned 
2. Jiřímu Radoušovi, vedoucímu odboru vnitřní správy, 
zajistit po zaplacení ceny dosažené vydražením fyzické převzetí vydraženého majetku. 

T: nejpozději do 30 dnů po     
zaplacení ceny dosažené 
vydražením 

USNESENÍ Č. 29/04 

Privatizace budovy č. p. 938, ul. Haškova, Liberec 6 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem budovy č. p. 938, ul. Haškova, Liberec 6, včetně příslušných pozemků firmě LIBET 
2000, a. s. za cenu 4,280.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 30/04 

Úprava ceny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyřazení budovy č. p. 938, Haškova ul. ze souboru nemovitostí nabízených k odkoupení formou 
bloku privatizace a zařazení budovy č. p. 7, Jablonecká ul., Liberec 5 do souboru nemovitostí 
nabízených k odkoupení formou bloku privatizace za cenu 11,872.000,- Kč a cenu nemovitostí a 
prodeje sníženou o 20 % dle § 38 Zásad ve výši 169,428.000,- Kč 

a  u k l á d á  
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vyhlásit opakované výběrové řízení uvedeného souboru nemovitostí. 

T: 21. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 31/04 

Bytové náhrady 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

postup při poskytnutí bytové náhrady za byt v budově určené k demolici pro případy, kdy bytovou 
jednotku (bytovou náhradu) není možné přidělit bez úpravy: 

 odborný pracovník (technik, znalec) stanoví výši nezbytných nákladů spojených s úpravou 
bytové jednotky určené jako bytová náhrada, 

 rozsah nutných úprav a celková výše s tím spojených nákladů bude prokazatelně sdělena 
oprávněné osobě, které má být bytová náhrada přidělena, 

 po uzavření nájemní smlouvy s oprávněnou osobou ji bude zaslána závazná nabídka 
k odkoupení předmětné bytové jednotky za cenu stanovenou dle „Zásad postupu při 
privatizaci nemovitostí“ sníženou o náklady s úpravou jednotky, 

 konečná cena bytové jednotky nebude po odečtení nákladů spojených s úpravou nižší než 
20 % původní základní ceny (bez ceny podílu pozemků, trvalých porostů a nákladů na 
realizaci prodeje), 

 pro případ prodeje předmětné bytové jednotky třetí osobě se výše náhrady nákladů 
oprávněné osobě stanoví ve výši skutečně realizovaných úprav ohodnocených soudním 
znalcem. 

USNESENÍ Č. 32/04 

Předkupní právo – podíl na nemovitostech: budova č. p. 507, ul. Lesní, Liberec 
14, pozemek p. č. 1587/1, k. ú. Ruprechtice 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k podílu 3526/10000 na nemovitostech: 
budova č. p. 507, ul. Lesní, Liberce 14, pozemek p. č. 1587/1, k. ú. Ruprechtice za 550.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 33/04 

Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu Statutárního města Liberec 
na rok 2004. 

USNESENÍ Č. 34/04 

Protokol z kontroly čerpání dotace společností Kulturní služby s. r. o., Lidové 
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sady 425/1, Liberec 1 se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola 
dodržování uzavřené smlouvy za rok 2002 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly čerpání dotace společností Kulturní služby s. r. o., Lidové sady 
425/1, Liberce 1 se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování uzavřené smlouvy 
za rok 2002 včetně upraveného návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 35/04 

Sloučení Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8 a Zvláštní školy 
Liberec, Kašparova 73, se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7, v nástupnickou 
organizaci Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se sloučením Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8 a Zvláštní školy 
Liberec, Kašparova 73, jakožto organizací slučovaných se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7, 
v nástupnickou organizaci Speciální školy Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, 

2. s převodem všech práv a závazků slučovaných organizací na Speciální školy, Liberec, Orlí 
140/7, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004, 

3. s vyřazením Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/08 a Zvláštní školy 
Liberec, Kašparova 73 ze sítě škol a školských zařízení s účinností k 1. 7. 2004 

4. se změnou zřizovací listiny Speciální školy Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, dle 
důvodové zprávy, s účinností k 1. 7. 2004, 

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

kapacitu Speciálních škol Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace na 170 žáků a školní 
družiny na 40 žáků 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
1. předložit zastupitelstvu města návrh se sloučením Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, 

Sázavská 556/8, jakožto organizace slučované a Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73, jakožto 
organizace slučované se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7 v nástupnickou organizaci 
Speciální školy Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

T: 27. 1. 2004 
2. požádat Krajský úřad Libereckého kraje o souhlas se sloučením Zvláštní školy a Pomocné 

školy Liberec, Sázavská 556/8 a Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73, jakožto organizací 
slučovaných se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7 v nástupnickou organizaci Speciální školy 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2004. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 36/04 

Sloučení Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, se Základní školou Liberec, 
Aloisina výšina 642, v nástupnickou organizaci Základní škola Liberec, Aloisina 
výšina 642, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

1. se sloučením Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, jakožto organizace slučované, se 
Základní školou Liberec, Aloisina výšina 642, v nástupnickou organizaci Základní škola 
Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2004 

2. s převodem všech práv a závazků slučované organizace na Základní školu Liberec, Aloisina 
výšina 642, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004, 

3. s vyřazením Základní školy Liberec, Dvorská 447/29 ze sítě škol a školských zařízení 
s účinností k 1. 7. 2004, 

4. se změnou zřizovací listiny Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy, s účinností k 1. 7. 2004, 

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

kapacitu Základní školy Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace na 600 žáků a 
školní družiny na 200 žáků  

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
1. předložit zastupitelstvu města návrh se sloučením Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, 

jakožto organizace slučované, se Základní školou Liberec, Aloisina výšina 642 v nástupnickou 
organizaci Základní škola Liberce, Aloisina výšina 642 

T: 27. 1. 2004 
2. požádat Krajský úřad Libereckého kraje o souhlas se slučením Základní školy Liberec, 

Dvorská 447/29, jakožto organizace slučované, se Základní školou Liberec, Aloisina výšina 
642 v nástupnickou organizaci Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, s účinností k 1. 7. 
2004. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 37/04 

Sloučení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, se Základní školou Liberec, 
Sokolovská 328 v nástupnickou organizaci Základní škola Liberec, Sokolovská 
328, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se sloučením Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, jakožto organizace slučované, se 
Základní školou Liberec, Sokolovská 328, v nástupnickou organizaci Základní škola Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2004, 

2. s převodem všech práv a závazků slučované organizace na Základní školu Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004, 

3. s vyřazením Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, ze sítě škol a školských zařízení ke dni 
1. 7. 2004, 

4. se změnou zřizovací listiny Základní školy Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, 
s účinností k 1. 7. 2004 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města návrh na sloučení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, jakožto 
organizace slučované, se Základní školou Liberec, Sokolovská 328, v nástupnickou organizaci 
Základní škola Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace. 

T: 27. 1. 2004 
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USNESENÍ Č. 38/04 

Zřízení Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvková organizace, včetně 
odloučeného pracoviště Stará 107 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se změnou zřizovací listiny Základní škola Liberec, Křížanská 80, ve smyslu vyřazení 
odloučeného pracoviště Ostašovská 100 a se změnou předmětu činnosti, ze které se vypouští 
činnost mateřské školy, s účinností k 1. 7. 2004 

2. se změnou zřizovací listiny Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, ve smyslu vyřazení 
provozu odloučeného pracoviště Stará 107 a se změnou předmětu činnosti, ze které se 
vypouští činnosti mateřské školy, s účinností k 1. 7. 2004, 

3. se zřízením Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvková organizace, včetně 
odloučeného pracoviště Stará 107 a zařazením do sítě škol, předškolních a školských zařízení, 
s účinností k 1. 7. 2004, 

4. s převodem všech práv a závazků odloučených pracovišť Základní školy Liberec, Křížanská 
80 a Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, na nově zřízenou Mateřskou školu, Liberec, 
Ostašovská 100, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004, 

5. se zřizovací listinou Mateřské školy Liberec, Ostašovská 100, příspěvková organizace, 
6. se záměrem vyhlásit na Mateřskou školu Liberec, Ostašovská 100, příspěvkovou organizaci 

konkurzní řízení na obsazení místa ředitele, 
7. se sloučením Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, jakožto organizace slučované se 

Základní školou Liberec, Křížanská 80 v nástupnickou organizaci Základní škola Liberec, 
Křížanská 80, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2004 

8. s vyřazením Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, ze sítě škol a školských zařízení, 
s účinností k 1. 7. 2004, 

9. s převodem všech práv a závazků slučované organizace na Základní školu Liberec, Křížanská 
80, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2004, 

10. se změnou zřizovací listiny Základní škola Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace, 
s účinností k 1. 7. 2004, 

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

 kapacitu Základní školy Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace, na 280 žáků, 
školní družiny na 90 žáků, školní výdejny při ZŠ Křížanská na 220 jídel a školní výdejny 
odloučeného pracoviště ZŠ Heřmánkova na 60 jídel, 

 kapacitu Mateřské školy Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace, na 70 dětí a 
školní jídelny na 145 jídel 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
1. předložit návrh zastupitelstvu města, 

T: 27. 1. 2004 
2. požádat Krajský úřad Libereckého kraje o souhlas se zřízením Mateřské školy Liberec, 

Ostašovská 100, příspěvkové organizace, s účinností k 1. 7. 2004. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 39/04 

Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Mateřské školy „Čtyřlístek“ 
Liberec, Tovačovského 166/27 

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

1. záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“ 
Liberec, Tovačovského 166/27, 

2. se složením konkurzní komise: Dagmar Helšusová, náměstkyně primátora, Ing. Pavel 
Krenk, náměstek primátora, Ing. Vlasta Šormová, odbor školství a mládeže Krajského úřadu 
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80, Mgr. Věra Jirkalová, školní inspektorka ČŠI, 
Masarykova 801/28, Liberec, 460 01, Eva Medunová, Mateřská škola „Motýlek“ Liberec, 
Broumovská 840/1,  Ivana Severýnová, Terronská 1054, Liberec 1, 460 01, a Mgr. Jana 
Hlavová, pedagogicko-psychologická poradna, Truhlářská, Liberec 1, 460 01 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“ 
Liberec, Tovačovského 166/27 dle vyhlášky MŠMT č. 72/2003 Sb. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 40/04 

Městský fond rozvoje bydlení 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem přidělení finančních prostředků pro rok 2004 – akce schválené a 
rozestavěné z předchozích let: 
1. Ing. František Benč, Sáňkařská 341, 460 08 Liberec 19, Ing. Jaroslav Rychecký, Pod Ještědem 

288, 460 08 Liberec 19, lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Sáňkařská, ve výši 0,4 mil. Kč, 
2. Slavomír Janošík, 28. října 59/42, 460 07 Liberec 7, IČ 12057151, lokalita k. ú. Dolní 

Hanychov, ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická, Strakonická, Erbenova, ve výši 2,0 mil. Kč, 
3. Zahradní Město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČ 25407236, 

lokality Zahradní Město, ul. Vyhlídková, ve výši 3,5 mil. Kč, 
4. NOVÉ BYDLENÍ PAVLOVICE – družstvo, IČ 25448617, lokalita Pavlovice, ul. Selská, Na 

Mlýnku, ve výši 1,4 mil. Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi správní rady MFRB, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh přidělení finančních prostředků pro rok 2004 – 
akce schválené a rozestavěné z předchozích let, tj.: 
1. Ing. František Benč, Sáňkařská 341, 460 08 Liberec 19, Ing. Jaroslav Rychecký, Pod Ještědem 

288, 460 08 Liberec 19, lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Sáňkařská, ve výši 0,4 mil. Kč, 
2. Slavomír Janošík, 28. října 59/42, 460 07 Liberec 7, IČ 12057151, lokalita k. ú. Dolní 

Hanychov, ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická, Strakonická, Erbenova, ve výši 2,0 mil. Kč, 
3. Zahradní Město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČ 25407236, 

lokalita Zahradní Město, ul. Vyhlídková, ve výši 3,5 mil. Kč, 
4. NOVÉ BYDLENÍ PAVLOVICE – družstvo, IČ 25448617, lokalita Pavlovice, ul. Selská, Na 

Mlýnku, ve výši 1,4 mil. Kč. 

T: 01/2004 

USNESENÍ Č. 41/04 

Manželé Naum Thanassis a Jana – žádost o úhradu nákladů vynaložených na 
vybudování přeložek inženýrských sítí (II. etapa Zámečnická ul.) 
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Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

úhradu nákladů za realizované přeložky inženýrských sítí II. etapa dostavby bloku Zámečnická – 
Moskevská – Rumunská realizované manžely Naum Thanassis a Jana, bytem Lipová 9, Liberec 1 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
informovat o rozhodnutí rady města manžele Naum Thanassis a Janu. 

T: 01/04 

USNESENÍ Č. 42/04 

Doplnění usnesení č. 146/03 o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům 
pro Stavební bytové družstvo A+G Stadion 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s doplněním usnesení č. 146/03 o odst. c) se zřízením zástavního práva zastavěných pozemků: p. č. 
323/31, 323/32, 323/29, 323/28 v k. ú. Horní Růžodol a to jako prvního v pořadí ve prospěch 
Českomoravské hypoteční banky, a. s. nebo jiné banky, jež poskytne hypoteční úvěr, ke krytí 
hypotečního úvěru pro Stavební bytové družstvo A+G Stadion, IČO 25434136, ve výši max. 65 
mil. Kč. Tyto pozemky jsou ve 100 % vlastnictví Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit souhlas o doplnění usnesení č. 146/03 ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 43/04 

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. p. č. 332, 1722/1, 1722/3, 1736, 1738, 1739/2, 1740, 
1795/2, 1813 a 1817 v k. ú. Liberec a p. p. č. 270 v k. ú. Františkov 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 zastupitelstva města. 

T: 27. 1. 2004  

USNESENÍ Č. 44/04 

Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s předloženým návrhem na volbu přísedící Okresního soudu v Liberci dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Liberci. 

T: 27. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 45/04 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec – I. kolo 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytovaných v 1. kole roku 2004 
z kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 1,300.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec ve 
výši 1,300.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

T. 27. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 46/04 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budovách nám. Dr. E. 
Beneše č. p. 585/26 a č. p. 584/24, tř. 1. máje č. p. 108/48 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budově: 
1. č. p. 585/26, nám. Dr. E. Beneše, 
2. č. p. 584/24, nám. Dr. E. Beneše, 
3. č. p. 108/48, tř. 1. máje. 

USNESENÍ Č. 47/04 

Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2003 

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 IV. čtvrtletí 2003“ zastupitelstvu města 
ke schválení. 

T: 27. 1. 2004 
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USNESENÍ Č. 48/04 

Plnění usnesení rady města za měsíc prosinec 2003 

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. 431/00 bod 16), 85/01 bod 2) a 611/01. 

USNESENÍ Č. 49/04 

Organizační zajištění 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2004 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 1. zasedání zastupitelstva města v úterý 27. 1. 2004 ve 14. hodin v zasedací místnosti č. 11 
budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci 
3. Majetkoprávní operace 
4. Nabytí majetku – Liebigův zámeček 
5. Doplnění usnesení č. 146/03 o souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům pro SBD 

A+G Stadion 
6. Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu z vlastnictví 

státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec 
7. Městský fond rozvoje bydlení 
8. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 

města Liberec – 1. kolo 2004  
9. Sloučení Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8 a Zvláštní školy Liberec, 

Kašparova 73, se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7, v nástupnickou organizaci Speciální 
školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 

10. Sloučení Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, se Základní školou Liberec, Aloisina 
výšina 642, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace 

11. Sloučení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, se Základní školou Liberec, Sokolovská 
328, v nástupnickou organizaci Základní škola Liberec, Sokolovská 328, příspěvková 
organizace 

12. Zřízení Mateřské školy Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace, včetně odloučeného 
pracoviště Stará 107 

13. Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení rozpočtovaných 
prostředků na položce 5229, org. 107360, odboru cestovního ruchu Statutárního města Liberec 
na akci „Veletrh dětské knihy“ a kontroly čerpání dotace z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec na akci „Veletrh dětské knihy“ realizované v roce 2003 

14. Nerealizování kontrolních akcí zařazených do plánu kontrol kontrolního výboru pro rok 2003 
15. Rekonstrukce 14. Mateřské školy Žitavská 68, Liberec 11 
16. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí rok 2004 
17. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2003 
18. Informace, diskuse 
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USNESENÍ Č. 50/04 

Jmenování ředitelů příspěvkových organizací Naivní divadlo Liberec, Divadlo    
F. X. Šaldy Liberec a Botanická zahrada Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

ředitele příspěvkových organizací: Naivní divadlo Liberec – Stanislava Doubravu, Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec – Františka Dáňu a Botanická zahrada Liberec – RNDr. Miloslava Studničku na 
základě výsledků výběrových řízení a stanoví jim plat dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vypracovat příslušné pracovněprávní doklady k jejich jmenování. 

T: ihned 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 protokol z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, při výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce 14. MŠ Žitavská 68, 
Liberec 11“ v návaznosti na realizaci díla na technickém a právním odboru Statutárního města 
Liberec – Bc. Vereščáková 

 návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na první pololetí roku 2004 –                    
Bc. Vereščáková 

 protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení rozpočtových 
prostředků na položce 5229, org. 107360 odboru cestovního ruchu SML na akci „Veletrh 
dětské knihy“ a kontroly čerpání dotace z Kulturního fondu SML na akci „Veletrh dětské 
knihy“ realizované v roce 2003 – Bc. Vereščáková 

 nerealizování kontrolních akcí zařazených do plánu kontrol kontrolního výboru pro rok 2003 
– Bc. Vereščáková 

 návrh odpovědi paní Kolínské ve věci zřízení soukromé mateřské školy – Mgr. Kalous 
 
 

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 

 


