
 

U S N E S E N Í  

 Z 20. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE  7. 12. 2004  

USNESENÍ Č. 626/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body III., IV., V., X. – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou: 
X. Schválení ceny pozemků: 
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění prodeje p. p. č. 234 a části p. p. č. 232/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 140,- Kč/m2 + náklady prodeje, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I., VI., VII., VIII. a IX. 

a  u k l á d á  

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

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 627/04 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, změna usnesení, záměry 

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. 2060/1, zahrada o výměře 326 m2 a části p. 
p. č. 2062/1, trvalý travní porost o výměře 56 m2 v k. ú. Ruprechtice pro paní Ivanu 
Kletečkovou, Libušina 329/7, Liberec 13, za roční nájemné 2.292,- Kč na dobu 
neurčitou. 

2. staženo 
II. Změna usnesení 

1. Úprava předmětu nájmu 
a) Rada města ruší usnesení č. 356/03/I/3 ze dne 26. 8. 2003 a schvaluje nájem 

části p. p. č. 1702, zastavěná plocha – zbořeniště o výměře 30 m2 za roční 
nájemné 450,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 1702, zastavěná plocha – 
zbořeniště o výměře 278 m2 v k. ú. Starý Harcov pro pana Bohuslava 
Janouška, Ječná 489, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

                    Úprava předmětu věcného břemene 
b) Rada města ruší usnesení č. 119/04/III/1b ze dne 16. 3. 2004 a schvaluje 

zřízení věcného břemene na p. p. č. 1199/1, zahrada, v k. ú. Liberec, 
spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka st. p. č. 1204/2, 
zastavěná plocha, jejímž vlastníkem jsou v současné době manželé Petr a 
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Marta Pernerovi, bytem Svatoplukova 432/1, Liberec 4 a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za celkovou cenu věcného břemene 9.216,- Kč. 

2. Změna kupní ceny 
a) neodsouhlaseno 

III. Záměr nájmu pozemku 
1. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 1429/146, ost. plocha, v k. ú. 

Rochlice u Liberce, pro paní Hanu Jordánovou, Vlnařská 836, Liberec 6, za roční 
nájemné ve výši 27.375,- Kč na dobu neurčitou.  

2. neodsouhlaseno 
3. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 5269/3, ostatní plocha o výměře 550 

m2 v k. ú. Liberec, na dobu neurčitou pro Jiřího Hlozáka, Londýnská 125, Stráž nad 
Nisou, IČO 14805430, za roční nájemné ve výši 401.500,- Kč. 

4. Rada města schvaluje výpůjčku p. p. č. 66/1 a p. p. č. 67, ostatní plochy o výměře 
3.836 m2 v k. ú. Kateřinky u Liberce bezplatně pro Pionýrskou skupinu Františkov, ul. 
J. Švermy 38, Liberec 10, IČO 69292001 na dobu neurčitou. 

5. Rada města schvaluje záměr výpůjčky části p. p. č. 602/163, ost. plocha o výměře 550 
m2 v k. ú. Staré Pavlovice, pro Základní školu a Základní uměleckou školu Liberec, 
Jabloňová 564/43, Liberec 12, IČO 65642350 na dobu neurčitou. 

6. Rada města schvaluje záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění 
uložení kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 
189/1, ostatní plocha v k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti telekomunikačního 
zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 5, IČO 60193336, za cenu 
56,- Kč/m2. 

7. Rada města schvaluje záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění 
uložení kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 
5763/1, ostatní plocha, p. p. č. 5757/1, ostatní plocha, p. p. č. 5758, ostatní plocha, p. 
p. č. 5762, ostatní plocha, p. p. č. 631/2, ostatní plocha, p. p. č. 634/1, zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Liberec. na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro 
Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 5, IČO 60193336, za cenu 200,- Kč/m2. 

8. Rada města souhlasí s budoucí směnou částí p. p. č. 54/1, 54/2, 1761, 1762 a 1763 v               
k. ú. Rochlice u Liberce a částí p. p. č. 454 a 459/1 v k. ú. Vesec u Liberce v majetku 
LVZ, a. s., Vesecká 1, Liberec 25, IČO 46708375 za části p. p. č. 426/2 a 428/2 v k. ú. 
Vesec u Liberce v majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 
1, IČO 262978. 

9. neodsouhlaseno 
10. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 1820/20, ostatní plocha v k. ú. 

Rochlice u Liberce pro pana Václava Malého, Stará Rochlická 1015, Liberec 6 za 
kupní cenu 253,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

11. staženo 
12. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 324, zahrada v k. ú. Horní Suchá u 

Liberce pro manžele Jiřího a Jaroslavu Košťálovy, Křížanská 8, Liberec 22 za kupní 
cenu 250,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

13. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 324, zahrada v k. ú. Horní Suchá u 
Liberce pro manžele Bohumila a Moniku Hákovy, Křížanská 63, Liberec 22 za kupní 
cenu 250,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

14. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 614/3, trvalý travní porost, p. p. č. 614/4, 
trvalý travní porost v k. ú. Machnín formou veřejné dražby dobrovolné za minimální 
podání 1,042.900,- Kč. 

15. Rada města schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 19 a části p. p. č. 2/8, v k. ú. 
Františkov u Liberce za kupní cenu 171,- Kč/m2 a části p. p. č. 4903/1 v k. ú. Liberec, 
za kupní cenu 230,- Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem spojených pro manžele Jiřího 
a Naděždu Jarošovy, Oldřichova 201, Liberec 3. 

16. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 21/2, zast., p. p. č. 22, nádvoří, p. p. č. 
1613/4, silnice v k. ú. Františkov u Liberce pro Alexandra Kendika, JUNIOR, Pražská 
11/10, Liberec 1, IČO 10430245, za celkovou kupní cenu 217.800,- Kč. 
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17. neodsouhlaseno 
18. Rada města schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1199/4, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení s právem přednosti pro spoluvlastníky domu č. p. 429/7. 
19. neodsouhlaseno 

USNESENÍ Č. 628/04 

Aktualizace cen nemovitostí (nebytových jednotek), 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 prodejem nemovitostí (nebytových jednotek) 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 uvedené majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 629/04 

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 prodejem nemovitostí: budova č. p. 26, nám, Soukenné, Liberec 3, budova č. p. 33, ul. Barvířská, 
Liberec 3, včetně pozemků p. č. 1535, 1537, k. ú. Liberec za minimálně nejnižší podání  
40,000.000,-  Kč, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit uvedenou majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 630/04 

Prodej nemovitostí 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem nemovitostí: budova č. p. 662, ul. Nezvalova, Liberec 15 a pozemků p. č. 1569/20, 
p. č. 1569/144, p. č. 1569/143, p. č. 1569/630, p. č. 1569/631 a p. č. 1569/632 vše v k. ú. Starý 
Harcov, kupujícímu FOKUS Myklub občanské sdružení, IČO 46749411 za cenu 2,196.750,- 
Kč se splatností 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy, 

2. se zněním kupní smlouvy dle přílohy č. 1, 
3. se zřízením věcného břemene předkupního práva na výše uvedené nemovitosti na dobu 10 let 

ode dne podpisu kupní smlouvy ve prospěch Statutárního města Liberec za 1,- Kč, přičemž 
povinný z věcného břemene bude kupující, t. j. FOKUS Myklub občanské sdružení, IČO 
46749411 a každý další právní nástupce, 

4. se zněním a uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve 
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a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města včetně předložených a 
odsouhlasených návrhů kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva vztahujících se 
k předmětným nemovitostem. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 631/04 

Předkupní právo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: budova č. p. 187, ul. 
Chrastavská, Liberec 2, pozemek p. č. 5140, k. ú. Liberec, za cenu 2,700.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 632/04 

Záměr převodu nemovitostí – Domov pro mentálně postižené v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr převodu: objekt č. p. 323, ul. Vlčí vrch, Liberec 15 na stavebním pozemku č. 53, stavebního 
pozemku č. 53 a pozemku p. č. 54 vše v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec, objektu č. p. 46, ul. 
Puškinova, Liberec 24 na stavebním pozemku č. 134, stavebního pozemku č. 134 a pozemku p. č. 
133 vše v k. ú. Pilínkov, obec Liberec, se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Liberci, 
IČO 18384030 se sídlem Liberec I, Zeyerova ul. 24, zastoupené Josefem Paříkem, předsedou 
okresního výboru, a to formou zápočtu kupní ceny příslušných nemovitostí proti existenci a 
splnění závazku ze strany sdružení ošetřeného zástavní smlouvou uzavřenou mezi Statutárním 
městem Liberec a občanským Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Liberci po dobu 20 
let  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
1. zahájit jednání o převodu dotčených nemovitostí, 

T: neprodleně 
2. po uzavření jednání připravit návrh majetkoprávní operace k projednání v radě města. 

T: 01/05 kontrolní 

USNESENÍ Č. 633/04 

Záměr převodu nemovitostí – Občanské sdružení ROSKA Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr převodu nemovitostí – objektu č. p. 286 na st. p. č. 116/4 v k. ú. Františkov u Liberce do 
vlastnictví Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
zpracovat a připravit podklady k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 634/04 

Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor v 
1. ul. Husitská 179, Liberec 9, dvojgaráž o výměře 21,8 m2, panu Jaroslavu Okajčkovi, rok 

narození 1956 a paní Jaroslavě Kapletové, rok narození 1936, za účelem garážového stání, 
nájemné 500,- Kč/m2/rok, 

2. ul. Husitská 179, Liberec 9, garáž o výměře 9 m2, panu Jaroslavu Okajčkovi, rok narození 
1956, za účelem garážování motocyklu, nájemné 500,- Kč/m2/rok 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vydat pokyn správci k sepsání nájemních smluv. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 635/04 

Výpůjčka nebytových prostor Centru zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3700/04/0019, uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, a to na rozšíření předmětu výpůjčky o 
nebytový prostor v č. p. 969, Burianova ul., Liberec 6 o velikosti 32 m2 v přízemí objektu 
(prádelna), 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3700/04/0020, uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, a to na rozšíření předmětu výpůjčky o 
nebytový prostor v č. p. 254, Maršíkova ul., Liberec 6 o velikosti 15 m2 (hygienické 
středisko), 

3. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Liberec a Centrem zdravotní a sociální 
péče Liberec na garáž v ul. Na Výšinách 437 – 442, Liberec 5, o velikosti 21,42 m2, a to na 
dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vydat pokyn k uzavření dodatků ke smlouvám a smlouvě o výpůjčce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 636/04 

Dohoda o zajištění přístupu na pozemek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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návrh dohody mezi Statutárním městem Liberec a manželi Kupfovými o zajištění přístupu přes 
pozemky p. p. č. 150/17, 150/16, a 150/11 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky, obec Liberec, a to 
jako jediný přístup na lesní pozemky ve vlastnictví Statutárního města Liberec. 

USNESENÍ Č. 637/04 

Odvolání členů zdravotnické a sociální komise 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

MUDr. Leu Budinovou, bytem Hanácká 411, Liberec 8 a paní Jindřišku Hunkovou, bytem Ruská 
156, Liberec 1, z funkcí členek zdravotnické a sociální komise na jejich vlastní žádost. 

USNESENÍ Č. 638/04 

Zpráva o stavu domu s pečovatelskou službou v Liberci 6, Maršíkova 254 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu domu s pečovatelskou službou na adrese Maršíkova 254, Liberec 6, 

s o u h l a s í  

s dalším neobsazováním bytů v domě a s případným přestěhováním nájemců v případech uvolnění 
vhodného bydlení 

a  u k l á d á  

1. Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
2. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 

po uvolnění prostor celého domu s pečovatelskou službou Maršíkova 254, Liberec 6 
navrhnout radě města možnosti dalšího postupu. 

T: 30. 6. 2006 

USNESENÍ Č. 639/04 

Přidělení obecního bytu na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení bytu na základě pořadníku pro manžele Petra a Martinu Pěgřímovi byt č. 5 o velikosti 
2+1 I. kat. v Liberci 30, Rochlická 297 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 640/04 

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. manželé Štočkovi – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 I. kat. 
2. Růžena Ferková – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+2 II. kat. v Liberci I, Rybářská 307 na 

základě dispozice. 
3. Jana Machačová – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+2 III. kat. v Liberci I, Rybářská 307 na 

základě soudního rozhodnutí. 
4. Krajská nemocnice Liberec – prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v Liberci 30, 

Tanvaldská 325, o 5 let. 
5. Jitka Grundzová – souhlas s prodloužením smlouvy o ubytování v Liberci XVII, Kateřinská 

156, o 6 měsíců. 
6. Jindřich Pošepný – souhlas s prodloužením smlouvy o ubytování v Liberci XVII, Kateřinská 

156 do 31. 12. 2004 
7. Jan a Ladislav Dadučovi – poskytnutí ubytování v Liberci XVII, Kateřinská 156 na dobu 

určitou 6 měsíců 
a rozhodla nepřidělit byty těmto žadatelům: 
8. Zdena Tichá – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+2 I. kat. 
9. Josef Straka – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+0 IV. kat. v Liberci 30, Za Kinem 527 na 

rozšíření stávajícího bytu. 
10. Marta Balogová – poskytnutí ubytování v Liberci XVII, Kateřinská 156 na dobu určitou 6 

měsíců. 
11. Věra Compelová – souhlas s prodloužením smlouvy o ubytování v Liberci XVII, Kateřinská 

156, o 30 dnů. 

T: 30. 6. 2005 

USNESENÍ Č. 641/04 

Protokol z provedené kontroly čerpání dotace Ještědskou sportovní společností   
s. r. o. Liberec se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování 
uzavřené smlouvy za období roku 2002 a 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z provedené kontroly čerpání dotace Ještědskou sportovní společností s. r. o. Liberec se 
zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování uzavřené smlouvy za období roku 
2002 a 2003 včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 642/04 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Zoologická zahrada 
Liberec, Masarykova 1347, Liberec se zaměřením na účelnost, efektivnost a 
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hospodárnost využití příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roku 2002 a 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec, Masarykova 
1347, Liberec se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití příspěvku, kontrola 
dodržování zřizovací listiny za období roku 2002 a 2003 včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 643/04 

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace MŠ Liberec, Stromovka 285/1, 
Liberec 10, v souvislosti se zavedením nové právní formy subjektu, kontrola 
dodržování zřizovací listiny 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Liberec, Stromovka 
285/1, Liberec 10, v souvislosti se zavedením nové právní formy subjektu, kontrola dodržování 
zřizovací listiny. 

USNESENÍ Č. 644/04 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Liberec, Matoušova 
468/12, Liberec 3 ve vazbě na zavedení nové formy subjektu, kontrola dodržování 
zřizovací listiny za období roku 2003 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z provedené kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Liberec, Matoušova 
468/12, Liberec 3 ve vazbě na zavedení nové formy subjektu, kontrola dodržování zřizovací listiny 
za období roku 2003 včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit realizaci závěrů z předloženého protokolu. 

USNESENÍ Č. 645/04 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci 

a  u k l á d á  
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Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh obecně závazné vyhlášky k projednání zastupitelstvu města. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 646/04 

Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2004 dle důvodové  
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2004 zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 647/07 

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2005 a 
návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2005 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2005 a s návrhem 
plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2005 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2005 a návrh 
plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2005 zastupitelstvu města ke 
schválení. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 648/04 

Prominutí pohledávky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí pohledávky – smluvní pokuty v částce 13.349,50 Kč panu Vladimíru Syrovátkovi 

a  u k l á d á  

Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky,  
seznámit dlužníka s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 649/04 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské 
obvody spádových základních škol v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují školské obvody spádových základních 
škol v Liberci 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit tuto obecně závaznou vyhlášku Zastupitelstvu města Liberec k vydání. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 650/04 

„Katalog prvků městského veřejného prostoru“ – třetí část 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

třetí část „Katalogu městského veřejného prostoru“  
1. doplnění dílu Městský mobiliář o tyto prvky: výlepové plochy a květináče 
2. doplnění dílu Drobné stavby o přenosné prodejní stánky a pojízdné prodejní stánky. 

USNESENÍ Č. 651/04 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávní operace týkající se pozemků v průmyslové zóně JIH, které 
jsou z hlediska silničního zákona součástí komunikací ve vlastnictví Statutárního města Liberec, a 
to: 
1. výkupem pozemků přináležejících k ulici Průmyslová – p. p. č. 782/122 o výměře 930 m2 a    

p. p. č. 782/123 o výměře 76 m2 oddělené z p. p. č. 782/19 v k. ú. Doubí u Liberce a dále p. p. 
č. 782/48 o výměře 4027 m2oddělená z původní p. p. č. 782/48 v k. ú. Doubí u Liberce 

2. výkupem pozemků přináležejících k ulici Newtonova – p. p. č. 782/113 o výměře 8 m2, 
782/114 o výměře 30 m2, 782/115 o výměře 585 m2, 782/116 o výměře 14 m2, 782/117 o 
výměře 771 m2, 782/119 o výměře 723 m2, 782/126 o výměře 8 m2, 782/127 o výměře 4 m2, 
782/128 o výměře 5 m2, 782/129 o výměře 7 m2 a p. p. č. 782/130 o výměře 3 m2 oddělené 
z p. p. č. 782/1 v k. ú. Doubí u Liberce  
a dále p. p. č. 782/120 o výměře 222 m2 oddělená z p. p. č. 782/48 v k. ú. Doubí u Liberce  

 z vlastnictví Investorsko inženýrské a. s. se sídlem Liberec II, Gorkého 658/15, IČ 25047183, za 
kupní cenu 16,- Kč a podpisem kupní smlouvy do 31. 12. 2004 

a  u k l á d á  

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

T: 14. 12. 2004 
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USNESENÍ Č. 652/04 

Návrh majetkoprávní operace projednané v KVI (Budyšínská – Durychova) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým záměrem výstavby polyfunkčního objektu v prostoru mezi ulicemi Budyšínská a 
Durychova v souladu se studií zpracovanou Projektovým atelierem David, Liberec v 11/04 a 
návrhem majetkoprávní operace – budoucím prodejem pozemků p. č. 2447/1, 2447/7, 2447/11, 
2447/14, 2447/15, 2447/16, 2447/17, 2447/18, 2447/19 a 2481/6 v k. ú. Liberec společnosti 
Department Store 2000, a. s.Liberec formou budoucí smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 

a  u k l á d á  

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

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 653/04 

Návrh činnosti a nového statutu komise pro urbanizmus, územní plánování a 
strategický plán 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

důvodovou zprávu, 

s c h v a l u j e  

předložený návrh statutu komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán, 

o d v o l á v á  

všechny členy komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán jmenované dle 
usnesení RM č. 346/03 ze dne 17. 6. 2003 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a garantovi komise,  
požádat písemně vedoucí zastupitelských klubů o návrh nových členů komise pro urbanizmus, 
územní plánování a strategický plán ve smyslu důvodové zprávy a předložit návrh nového složení 
komise ke schválení radě města. 

T: 31. 1. 2005 

USNESENÍ Č. 654/04 

Uplatnění žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva obrany ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený záměr rekonstrukce akcí: 
a) 1 pomník – rakouský major Franz von Panz, na p. p. č. 2235, k. ú. Vesec u Liberce, obec 

Liberec, vlastník pozemku Statutární město Liberec 
b) 2 pomníky, ul. Budyšínská – centrální pomník a pomník pruského plukovníka Luis von 

Freihold, oba na p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec, obec Liberec, vlastník pozemku Statutární 
město Liberec 

a  u k l á d á  
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Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru rozvojových projektů, 
připravit a uplatnit žádosti o dotací na Ministerstvu obrany ČR pro akce: 
a) 1 pomník – rakouský major Franz von Panz, na p. p. č. 2235, k. ú. Vesec u Liberce, obec 

Liberec, vlastník pozemku Statutární město Liberec 
b) 2 pomníky, ul. Budyšínská – centrální pomník a pomník pruského plukovníka Luis von 

Freihold, oba na p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec, obec Liberec, vlastník pozemku Statutární 
město Liberec. 

T: 10. 1. 2005 

USNESENÍ Č. 655/04 

Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizovaným zněním dokumentů Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec 
(MFRB) 
a) Městský fond rozvoje bydlení Statutárního města Liberec (statut), 
b) Zásady postupu Statutárního města Liberec při financování a přípravě bytové výstavby na 

území města Liberec, 
c) Zásady postupu při vybírání finančního příspěvku na vybudování technické infrastruktury a 

komunikací, 
d) Vzorová smlouva o zaplacení jednorázového příspěvku na vybudování technické 

infrastruktury 
e) Vzorová smlouva o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního 

města Liberec, 

s c h v a l u j e  

1) oznámení firmy HBAPS – stavební firma, Václav Kysela, IČ 613 15 818 ze dne 26. 11. 2004, 
že schválené prostředky ve výši 2,5 mil. Kč z MFRB nepožaduje, 

2) žádost Spolku pro zvelebení Starého Harcova, IČ 26 63 49 02 ze dne 29. 11. 2004 
s převedením finančních prostředků ve výši 3,15 mil. Kč do roku 2005 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB,  
předložit aktualizované znění dokumentů MFRB SML ke schválení zastupitelstvu města 
a) Městský fond rozvoje bydlení Statutárního města Liberec (statut), 
b) Zásady postupu Statutárního města Liberec při financování a přípravě bytové výstavby na 

území města Liberec, 
c) Zásady postupu při vybírání finančního příspěvku na vybudování technické infrastruktury a 

komunikací, 
d) Vzorová smlouva o zaplacení jednorázového příspěvku na vybudování technické 

infrastruktury 
e) Vzorová smlouva o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního 

města Liberec. 

T: prosinec 2004 

USNESENÍ Č. 656/04 

Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků (manž. Sýkorovi) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s předloženým návrhem majetkoprávní operace – směnou p. p. č. 1350/1 o výměře 756 m2 v k. ú. 
Vesec u Liberce, znaleckým posudkem oceněná na 383 443,- Kč, z majetku Statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 
za 
p. p. č. 188/18 o výměře 401 m2, p. p. č. 188/20 o výměře 220 m2, p. p. č. 194/3 o výměře 200 m2 a 
p. p. č. 193/5 o výměře 150 m2, znaleckým posudkem oceněné na 349 420,- Kč, ze společného 
jmění manželů Sýkora Martin a Jana, bytem Malá 444, Liberec 25,  
formou směnné smlouvy bez finančního dorovnání 

a  u k l á d á  

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

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 657/04 

Vytvoření digitálního fotoarchivu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr vytvoření Fotoarchivu města Liberce v elektronické podobě 

a  u k l á d á  

Ing. Daně Štefanové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru rozvojových projektů,  
pokračovat v projektu vytvoření digitálního fotoarchivu. 

USNESENÍ Č. 658/04 

Návrh na využití uvolněných školských zařízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

využití uvolněných školských zařízení neziskovými organizacemi takto: 
1. „D“ – občanské sdružení, Příční 470/18c, Liberec 7, IČO 68455232 pro objekt Švermova 

32/35, Liberec 10, formou nájemní smlouvy na dobu neurčitou a roční nájemné ve výši 1,- Kč, 
a dále rada města 

s c h v a l u j e  

převedení poz. par. č. 179 v k. ú. Vesec u Liberce do správy ZŠ Česká, Liberec 25 

a  u k l á d á  

1. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
a) uzavřít příslušné nájemní smlouvy a zajistit převedení p. p. č. 179 v k. ú. Vesec u Liberce   

do správy ZŠ Česká, Liberec 25. 

T: 01/05 kontrolní 
b) jednat s vybranými neziskovými organizacemi o možnosti převodu uvolněných školských 

zařízení do jejich vlastnictví. 

T: průběžně 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

informovat přihlášené neziskové organizace o rozhodnutí rady města. 

T: ihned  
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USNESENÍ Č. 659/04 

Přijetí dotace ve výši 26,500 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci   
„66 b. j. Harcov, Sluneční stráň – II. etapa“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 26,5 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci „66 b. j. Harcov, 
Sluneční stráň – II. etapa“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do 6. rozpočtového opatření roku 2004 dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve 
výši 10,0 mil. Kč do příjmové a výdajové části a do rozpočtového opatření 2005 dotaci ve výši 
16,5 mil. Kč do příjmové a výdajové části. 

T: 12/04 
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 

zajistit potvrzení Smlouvy č. 9255920605 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení na výstavbu bytů v obcích. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 660/04 

Rekonstrukce budovy bývalé knihovny pro potřeby MML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vyloučení společnosti Integra Liberec a. s., Hrádecká 156, 460 01, Liberec 33 z otevřeného 
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce č. p. 183 ve Frýdlantské ulici, č. p. 184 a 
468 na nám. Dr. E. Beneše pro potřeby MML“, 

2. svolání komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce č. p. 183 ve 
Frýdlantské ulici, č. p. 184 a 468 na nám. Dr. E. Beneše pro potřeby MML“ 

a  u k l á d á  

Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru jako předsedovi hodnotící komise, 
svolat jednání komise pro hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce č. p. 
183 ve Frýdlantské ulici, č. p. 184 a 468 na nám. Dr. E. Beneše pro potřeby MML“. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 661/04 

Řešení interiéru stavby Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu 
v Liberci, jmenování členů a náhradníků hodnotící komise 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zmocnění Ing. Jaroslava Mejstříka, ředitele spol. STADION spol. s r. o. k vypsání veřejného 
výběrového řízení na řešení interiéru stavby Rekonstrukce a dostavba areálu Městského 
stadionu v Liberci, v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb., 

2. složení členů a náhradníků hodnotící komise, 
3. způsob vypsání výběrového řízení na interiér stavby Rekonstrukce a dostavba areálu 

Stránka 14/22  



a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. zajistit předání plné moci Ing. Jaroslavu Mejstříkovi, 
2. seznámit členy a náhradníky hodnotící komise s jejich jmenováním. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 662/04 

Odvolání paní Evy Hulínské z funkce ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, 
Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

paní Evu Hulínskou ke dni 8. 1. 2005 z funkce ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, 
Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas s odvoláním 

paní Evy Hulínské z funkce ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, 
příspěvkové organizace (§7 písm. g)  zákona č. 564/1990 Sb.) 

b) zajistit vypracování a předání odvolacího dekretu ředitelce výše uvedené mateřské školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 663/04 

Odvolání paní Renáty Kubíkové z funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, 
Ostašovská 100, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

paní Renátu Kubíkovou ke dni 1. 10. 2004 z funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 
100, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) požádat Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas s odvoláním 

paní Renáty Kubíkové z funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, 
příspěvkové organizace (§7 písm. g)  zákona č. 564/1990 Sb.) 

b) zajistit vypracování a předání odvolacího dekretu paní Renátě Kubíkové. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 664/04 

Jmenování a platový výměr ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, 
Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  
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se souhlasem Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje ke dni 8. 1. 2005 do 
funkce ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace 
paní Lenku Janečkovou, 

s c h v a l u j e  

platový výměr Lenky Janečkové, ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 
128/1, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) zajistit jmenovací dekret a jeho předání paní Lence Janečkové, ředitelce Mateřské školy 

„Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace, 
b) zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 665/04 

Jmenování a platový výměr Hany Čížkové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, 
Ostašovská 100, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

se souhlasem Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje ke dni 1. 1. 2005 do 
funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace paní Hanu 
Čížkovou, 

s c h v a l u j e  

platový výměr Hany Čížkové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, 

příspěvkové organizace, 
b) zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 666/04 

Návrh mimořádné odměny pro ředitele Základní školy Liberec, Lesní 575/12, 
Mgr. Jiřího Dvořáka 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh mimořádné odměny pro Mgr. Jiřího Dvořáka, ředitele Základní školy Liberec, Lesní 575/12 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
o rozhodnutí rady města informovat Mgr. Jiřího Dvořáka. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 667/04 

Návrh mimořádné odměny pro ředitelku Základní školy Liberec, nám. Míru 
212/2, Mgr. Milenu Kučerovou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh mimořádné odměny pro Mgr. Milenu Kučerovou, ředitelku Základní školy Liberec, nám. 
Míru 212/2 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
o rozhodnutí rady města informovat Mgr. Milenu Kučerovou. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 668/04 

Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vydání upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 
školství: 
Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/6; 
Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7; 
Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20;  
Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3;  
Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1; 
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55;  
Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68;  
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1;  
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1;  
Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20;  
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8;  
Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7;  
Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72;  
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19;  
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27;  
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27; 
Mateřská škola „Dráček“, Liberec, U Školky 67;  
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4;  
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12;  
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3; 
Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7; 
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29;  
Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19; 
Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5; 
Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12;  
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461;  
Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386;  
Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100;  
Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Buriánova 972/2; 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15;  
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Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49; 
Základní školy, Liberec, Lesní 575/12; 
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17;  
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2; 
Základní škola, Liberec, Švermova 114/38; 
Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6;  
Základní škola, Liberec, U Školy 222/7; 
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43; 
Základní škola, Liberec, Česká 354;  
Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404/44;  
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328; 
Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7;  
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642;  
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5; 
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; 
Základní škola, Liberec, Kaplického 384;  
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; 
Základní škola, Liberec, Na Žižkově 101/9; 
Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118;  
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44; 
Základní škola, Liberec, Křížanská 80;  
Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7;  
Zvláštní škola, Liberec, Gollova 394/4; 
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19,  
které nahrazují přílohy vymezující majetek ve vlastnictví Statutárního města Liberec svěřený do 
správy uvedených základních, mateřských a zvláštních škol ke dni 30. 4. 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 669/04 

Návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na změnu termínu 
uzávěrky pro předložení žádostí I. kola na rok 2005 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na změnu termínu uzávěrky pro 
předložení žádostí I. kola do 28. 2. 2005 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit zveřejnění změny termínu uzávěrky pro předložení žádostí I. kola na rok 2005. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 670/04 

Rezignace členky komise občanských záležitostí 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  
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paní Janu Hozákovou, bytem V Cihelně 249, 463 12 Liberec 23  
z funkce členky komise občanských záležitostí na její vlastní žádost 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
seznámit žadatelku s rozhodnutím Rady města Liberce a předsedu komise občanských záležitostí o 
odvolání členky Jany Hozákové z funkce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 671/04 

Rezignace člena sportovní komise a jmenování nového člena sportovní komise 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana PaedDr. Jindřicha Martince, bytem Husova 1199/61, 460 01 Liberec 1, z funkce člena 
sportovní komise na jeho vlastní žádost, 

j m e n u j e  

pana Lukáše Váňu za nového člena sportovní komise, poradního orgánu Rady města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, předsedovi sportovní komise,  
seznámit oba žadatele s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 672/04 

Poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, panu Čestmíru Hřebíkovi, ve výši dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu měsíce prosince 2004. 

USNESENÍ Č. 673/04 

Zvýšení finančního limitu pro vozidlo primátora Ing. Jiřího Kittnera, 
náměstkyně primátora Dagmar Helšusové a náměstka primátora Ing. Jiřího 
Veselky v roce 2004 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

revokaci usnesení RM č. 23/04 ze dne 13. 1. 2004 

a  s o u h l a s í  

s navýšením finančního limitu pro vozidlo primátora Ing. Jiřího Kittnera, náměstkyně primátora 
Dagmar Helšusové a náměstka primátora Ing. Jiřího Veselky při zachování celkové částky na 
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provoz všech pěti vozidel dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 674/04 

Záměr pronájmu nebytových prostor – Liebiegova vila, levé křídlo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr pronájmu nebytových prostor levého křídla v objektu č. p. 41, ul. Jablonecká, Liberec 5 a to 
konkrétně takto: 
1. nadzemní podlaží - místnost 1.02 – 24,09 m2 

1.03 – 33,27 m2  
2. nadzemní podlaží - místnost 2.02 – 30,06 m2 

2.03 – 17,06 m2 
2.06 – 16,10 m2 

2.11 – 23,94 m2 

2.12 –  8,45 m2 

2.30 –  7,10 m2 

2.34 – 15,50 m2 

3. nadzemní podlaží - místnost 3.01 – 19,60 m2 
3.02 – 11,10 m2 

3.06 – 15,90 m2 

celkem 222,17 m2 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, pověřenému vedením odboru vnitřního řízení,  
a) zajistit kroky vedoucí k realizaci přijatého záměru.  

T: ihned 
b) předložit radě města k odsouhlasení majetkoprávní operaci – nájem uvedených nebytových  
      prostor. 

T: 18. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 675/04 

Umístění Městské policie Liberec v budově Liebiegovy vily 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s umístěním pracovišť Městské policie Liberec – kancelářských prostor a servisního zázemí 
v budově Liebiegovy vily (pravé křídlo – 1., 2. a 3. části podzemního podlaží) 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
v součinnosti s odborem vnitřního řízení MML a ředitelem městské police zajistit přípravu prostor 
v souladu s platnou legislativou a potřebami městské policie a předat jí je do užívání. 

T: nejpozději do konce 1. 
čtvrtletí 2005 

USNESENÍ Č. 676/04 

Jmenování vedoucího odboru ekonomiky, vedoucího odboru rozvojových 
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projektů a vedoucího odboru vnitřního řízení Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Mgr. Marka Řeháčka, tajemníka MML, Ing. Čeňka Svobodu do funkce vedoucího 
odboru ekonomiky, Ing. Ladislava Fuchse do funkce vedoucího odboru rozvojových projektů a 
Ing. Jaroslava Čecha do funkce vedoucího odboru vnitřního řízení Magistrátu města Liberec dle 
důvodové zprávy s účinností od 1. ledna 2005.  

USNESENÍ Č. 677/04 

Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města na 2. pololetí 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města ve 2. pololetí 2004 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: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 678/04 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na I. pololetí 2005 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na I. pololetí 2005 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 I. pololetí 2005 zastupitelstvu města na 
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na I. pololetí 2005 k projednání a ke 
schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

T: 14. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 679/04 

Organizační zajištění 11. zasedání zastupitelstva města v roce 2004 konaného dne 
14. 12. 2004 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 11. zasedání zastupitelstva města v roce 2004 v úterý 14. 12. 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. 6 SML na rok 2004 
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4. Návrh rozpočtu města a řízených organizací SML na rok 2005 
5. Návrh rozpočtového výhledu SML a řízených organizací na roky 2006 a 2007 
6. Prodej nemovitostí formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 
7. Prodej nemovitostí – budova č. p. 662, ul. Nezvalova, Liberec 15 
8. Návrh majetkoprávní operace – výkup pozemků v průmyslové zóně Doubí u Liberce 
9. Návrh majetkoprávní operace projednané v KVI (Budyšínská – Durychova) 
10. Návrh majetkoprávní operace – směna pozemků (manželé Sýkorovi) 
11. Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) Statutárního města Liberec – aktualizace dokumentů 
12. Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 
13. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška       

č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci 

14. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody   
spádových základních škol v Liberci 

15. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na 1. pololetí 2005 
16. Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 
17. Informace, diskuse 

 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 Předkupní právo Statutárního města Liberec ke spoluvlastnickému podílu na pozemku – 

Ing. Fuchs 
 Privatizace bytových jednotek převedených z vlastnictví České republiky – Správy 

státního majetku Liberec do vlastnictví Města Liberec v roce 1998 – Ing. Fuchs 
 Prodej pozemku p. č. 1199/1 v k. ú. Liberec – žadatelé manž. Pernerovi – Ing. Fuchs 
 Szajko Radek – žádost o řešení bytové situace – Bc. Červinská 
 Návrh odpovědi paní Mgr. Zdeňce Kholové, ředitelce Mateřské školy, Liberec, 

Matoušova 468/12, příspěvkové organizace – Mgr. Kalous 
 Dopis občanů domů z ulice Červeného, týkající se dopravní situace v této ulici – 

zaevidovaný v kanceláři tajemníka pod č. j. TA/7010/786/04 – Černý Petr, předseda 
představenstva SBD Sever – Mgr. Řeháček 

 Objekt Magistrátu města Liberec v ulici Dr. Milady Horákové – Mgr. Řeháček 

 

 

 

 

 

 
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 

 


