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U S N E S E N Í  

 ZE 4. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 23. 11. 2004 

 

USNESENÍ Č. 623/04 
Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) SML 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení ze 7. jednání Správní rady Městského fondu rozvoje bydlení SML, 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o dílo na vícepráce ve výši 350 tis. Kč na akci „Komunikace v ul. 
Prachatická, Krumlovská, Písecká“ s dodavatelem stavby TSML a. s., IČO 25007017. 
Hrazeno z MFRB. 

2. se zrušením části usnesení rady města č. 182/04 „s doplněním znění rady města č. 40/04, a to 
v bodě 3 se slovo ul. Vyhlídková nahrazuje Vyhlídková II“ a ponechává se v plné platnosti 
znění usnesení rady města 40/04 odst. 3 text: „Zahradní město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 
780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25407236, lokality Zahradní Město, ul. Vyhlídková, ve výši 3,5 
mil. Kč“. 

3. se zrušením části usnesení rady města č. 466/03 t. j. „0,725 mil. Kč stavebníkům 
rozestavěných rodinných domů v ul. Holubova ve Vesci (vodovod, kanalizace, komunikace) 
manželům Suchým, Špikovým, Hozákovým“ a nahrazuje se textem: „0,725 mil. Kč 
Statutárnímu městu Liberec na výstavbu inženýrských sítí v ul. Holubova ve Vesci“, 

s c h v a l u j e  

1. převedení finančních prostředků ve výši 1,4 mil. Kč do roku 2005 u akce „Inženýrské sítě – 
komunikace, Pavlovice“, investor Nové bydlení Pavlovice, družstvo, IČO 25448617, 

2. převedení nedočerpaných finančních prostředků v roce 2004 do roku 2005 u akce „Inženýrské 
sítě – Lukášovská, Kadlická“, investor Spolek pro zvelebení Starého Harcova, IČO 26634902, 

3. převedení nedočerpaných finančních prostředků v roce 2004 do roku 2005 u akce „inženýrské 
sítě – komunikace, veřejné osvětlení, investor Občanské sdružení Sluneční lázně, IČO 
26602253, 

4. převedení finančních prostředků ve výši 0,5 mil. Kč do roku 2005 u akce „Inženýrské sítě – 
Staré Pavlovice“, investor pan Mikeš, IČO 15169821, 

5. převedení nečerpaných finančních prostředků v roce 2004 do roku 2005 u akce „Inženýrské 
sítě – Vesec – Vyhlídková II“, investor Zahradní Město Liberec a. s., IČO 25407236, 

6. vypsání výběrového řízení pro poskytnutí příspěvku z Městského fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2005, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB, 
1. zajistit uzavření příslušných smluv a dodatků s převedením nečerpaných finančních prostředků 

v roce 2004 a do roku 2005 

T: průběžně 
2. zajistit zveřejnění výběrového řízení pro poskytnutí příspěvku z Městského fondu rozvoje 

bydlení pro rok 2005 na úřední desce a Libereckém zpravodaji 

T: 12/04 
3. předložit na příští jednání rady města „Aktualizaci dokumentů MFRB“ 

T: 7. 12. 2004 
4. předložit ke schválení zastupitelstvu města 

a) uzavření Smlouvy o dílo na vícepráce ve výši 350 tis. Kč na akci „Komunikace v ul. 
Prachatická, Krumlovská, Písecká“ s dodavatelem stavby TSML a. s., IČO 25007017. 
Hrazeno z MFRB, 
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b) zrušení části usnesení rady města č. 182/04 „ s doplněním znění rady města č. 40/04, a 
to v bodě 3. se slovo ul. Vyhlídková nahrazuje Vyhlídková II“ a ponechává se v plné 
platnosti znění usnesení rady města 40/04 bod 3. text: „Zahradní Město Liberec a. s., 
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25407236, lokality Zahradní Město, 
ul. Vyhlídková, ve výši 3,5 mil. Kč“,  

c) zrušením části usnesení rady města č. 466/03 odst. 2 „0,725 mil. Kč stavebníkům 
rozestavěných rodinných domů v ul. Holubova ve Vesci (vodovod, kanalizace, 
komunikace) manželům Suchých, Špikovým, Hozákovým“ a nahrazuje se textem: 
„0,725 mil. Kč Statutárnímu městu Liberec na výstavbu inženýrských sítí v ul. 
Holubova ve Vesci“ 

T: 30. 11. 2004 

USNESENÍ Č. 624/04 

Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 
2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s doplněním návrhu rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2004 dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2004 
zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 30. 11. 2004 

USNESENÍ Č. 625/04 

Vítězná 770/7 – prodej objektu, řešení soudního sporu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem objektu Vítězná 770/7, včetně pozemku p. č. 2519 a pozemku p. č. 2520 zapsaných na 
LV č. 1, Liberec 1 – Staré město za cenu 1 200 000 Kč společnosti EAST TRADING, s. r. o., IČO 
62241052 se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Dráhy 173, PSČ 744 01 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 30. 11. 2004 

 

 
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 
 


