
U S N E S E N Í  

 ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  
 

KONANÉHO DNE 17. 2. 2004 

 

USNESENÍ Č. 67/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

majetkoprávní operaci pod bodem V. – náhrada nákladů, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I.,II., III., IV., VI., VII., VIII., IX.  

a  u k l á d á  

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

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 68/04 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, nájem a výpůjčka pozemků, věcné 
břemeno, změna usnesení, zrušení usnesení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I., II., III., IV., V.: 
Nájem pozemku:I.  
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1482/57 v k. ú. Rochlice u Liberce,ostatní 

plocha o výměře 40 m2 za roční nájemné 600,- Kč pro pana Ivo Pavla, SNP 390/4, 
Liberec 5 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 205/7 v k. ú. Rochlice u Liberce,zastavěná plocha 
o výměře 46 m2 za roční nájemné 690,- Kč pro pana Oldřicha Veleckého, Ovocná 
185/12, Liberec 6, na dobu neurčitou. 

II Nájem a výpůjčka pozemku 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 85 m2 za roční 

nájemné 510,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Lubomíra Svobodu, Dvorská 393, Liberec 5 na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 75 m2za roční 
nájemné 450,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Zdeňka Hartmana, Haškova 945/14, Liberec 6 na dobu neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 75 m2 za roční 
nájemné 450,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro MUDr. Miloslavu Šidlichovskou, Matoušova 62, Liberec 1 na dobu 
neurčitou. 



4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 85 m2 za roční 
nájemné 510,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Jiřího Alta, Dvorská 394, Liberec 5 na dobu neurčitou. 

5. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 78 m2 za roční 
nájemné 468,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Miloslava Zavadila, Matoušova 62, Liberec 3 na dobu neurčitou. 

6. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 30 m2 za roční 
nájemné 180,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 65 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro paní Naďu Pallovou, Fučíkova 289/13, Liberec 5 na dobu neurčitou. 

7. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 201, zahrada o výměře 70 m2 za roční 
nájemné 420,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 201, zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro pana Ladislava Schejbala, Stavbařů 373, Liberec 5 na dobu neurčitou. 

8. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 650, zahrada o výměře 300 m2 za roční 
nájemné 1.800,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 650, zahrada o výměře 64 m2 v k. ú. Starý 
Harcov pro paní Hannu Kharlamovou, 5. května 174/9, Liberec 1 na dobu neurčitou. 

III. Věcné břemeno: 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení plynovodu a 
plynovodní přípojky a nezbytných úkonech souvisejících se zřízením provozováním, opravami a 
údržbou daného díla na p. p. č. 187 a 214/2, ostatní plocha, zahrada, v k. ú. Liberec. na dobu 
životnosti stavby. pro SOLOX, spol. s. r. o., IČO 63148757, Strmá 708, Liberec 14, za cenu 144 
Kč/m2. 

IV. Změna usnesení – úprava platebních podmínek 
a) Rada města ruší usnesení č. 543/03/II/1 ze dne 18. 11. 2003 a schvaluje nájem části      

p. p. č. 28 zahrada o výměře 150 m2 za roční nájemné 1.050,- Kč a výpůjčku části p. p. 
č. 28 zahrada o výměře 218 m2 v k. ú. Starý Harcov pro paní Blanku Hlaváčkovou, tř. 
Svobody 178/110, Liberec 15 na dobu neurčitou. 

b) Rada města ruší usnesení č. 230/02/I/3 ze dne 7. 5. 2002 a schvaluje nájem části p. p. č. 
104 ostatní plocha o výměře 40 m2 za roční nájemné 600,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 
104 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Vesec u Liberce pro MUDr. Petera a MUDr. 
Pavlu Hromádkovy, Slovanská 731, Liberec 25 na dobu neurčitou. 

c) Rada města ruší usnesení č. 167/02/I/3 ze dne 2. 4. 2002 a schvaluje nájem části p. p. č. 
18, ostatní plocha, o výměře 256 m2 za roční nájemné ve výši 2.320,- Kč a výpůjčku p. 
p. č. 18, ostatní plocha o výměře 464 m2 bezúplatně v k. ú. Horní Růžodol pro pana 
Ladislava Gujdu, Hřbitovní 149, Liberec 6 na dobu neurčitou. 

           Změna usnesení – úprava předmětu   
d) Rada města ruší usnesení č. 139/03/IV/2 ze dne 8. 4. 2003 a schvaluje zřízení věcného 

břemene v právu strpění uložení optického kabelu a nezbytných úkonech souvisejících 
se zřízením, provozováním, opravami a údržbou daného díla na p. p. č. 302, 306/1, 
323/8, 323/10, 1005/1, 1005/3, 1005/26, 1047, 1048/1, 1048/2, 1094/1, v k. ú. Horní 
Růžodol, pro Český Telecom, a. s., IČO 60193336, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, za 
cenu 108,- Kč/m2. 

Zrušení usneseníV.  
Rada města ruší usnesení č. 300/03/II/4 ze dne 17. 6. 2003. 

USNESENÍ Č. 69/04 

Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor v č. p. 333, dr. M. Horákové, Liberec 4 společnosti Tyflocentrum,   
o. p. s. za účelem zřízení centra pro nevidomé a slabozraké občany, IČO 25475894, nájemné       
1,- Kč/m2/rok, stavební úpravy a opravy na vlastní náklady, na dobu určitou do 31. 12. 2004 

Stránka 2/21 



a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 70/04 

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 12/2003 a 01/2004 
uživatel    adresa     hrobové místo 
Koudela Miroslav   Gorkého 594, Liberec 1   HK-120 
Folcová Helena   Ježkova 908/15, Liberec 6  DK-113 
Folcová Helena   Ježkova 908/15, Liberec 6  DK-114 
Chlumská Věra   Gagarinova 880, Liberec 7  NO-60 
Sýkorová Eva   Na Bídě 566, Liberec 4   H-8 
Pohl Arnošt    Oldřichova 165, Liberec 1  VIII-15 
Smetanová Zdeňka   Svatoplukova 27, Liberec 4  Z/7-21 
Cibulka Antonín   Dobiášova 855/4, Liberec 6  HK-288 
Dolák Jiří    Aloisina výšina 431, Liberec 5  A-10 
Kůt Vladimír   Karlinská 61, Liberec 20  L-249 
Bukvičková Marie   Zámecký vrch 1406, Liberec 30  XVIIIS-35 
Rosa Milan    Šimáčkova 750, Liberec 12  NO 
Brandová Eva   U Krematoria 579, Liberec 4  STF-97 
Landskroner Miroslav  Americká 766, Liberec 3  A-4 
Hudcová Alena   Čapkova 846, Bílina   C-10 
Rezlerová Marie   Na Mlýnku 195, Liberec 12   
Ševčíková Ludmila   Vlnařská 835, Liberec 6  ST-25 
Horáček František   Tovární 164, Liberec 10  Z4-5 
Tůmová Drahomíra   Hrdinů 416, Liberec 12   XI-104 
Řezníčková Miluše   Husova 50, Liberec 1   ST-34 
Šimrová Věra   Domov důchodců, Rokytnice n/J. D-29 
Hušáková Jiřina   Kryštofova 1, Liberec 1   XIV-39 
Hodíková Venuše   Františkovská 18, Liberec 3  D-51 
Surmaj Aleš   Sněhurčina 702, Liberec 15  STL-25 
Fejfarová Hana   Riegrova 2, Liberec 1   Z13-1 
Fejfarová Hana   Riegrova 2, Liberec 1   Z3-4 
Suchá Eva    Sosnová 470, Liberec 1   HK-322 
Kocour Josef   Zámecký vrch 1403, Liberec 30  KZ-IV-13 
Kratochvílová Anna  Burianova 1071, Liberec 6  HK-65 
Šulcová Kamila   Na Čekané 500/13, Liberec 1  STH-32 
Moller Petr, Ing.   Resslova 19, Ústí nad Labem  XIV-70 
Chmelík Karel   Příšovice 187    DK-215 
Makovcová Anna   Vlastibořice 72    HK-249 
Moličová Helena   Mojmírova 154, Liberec 14  DK-368 
Slavík Adolf   Rychtářská 615, Liberec 14  F-11 
Rozkovcová Jitka, MUDr.  Revoluční 11, Liberec 4  XX-18 
Milická Ludmila   Nezvalova 660, Liberec 15  VI-109 
Karvayová Marcela   28. října 291/40, Liberec 7  NO-62 
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Flídrová Eva   Krajová 976, Liberec 30  NO-63 
Kotenová Bohumila   Brigádnická 259, Liberec 8  KZ-V-48 
Seidl Zdeněk   Waldstrasse 57, Roth   Z8-45 
Polívka Vlastimil   Příční 462/14a, Liberec 7  STK-43 
Vlček Bedřich   Růžodolská 127, Liberec 11  M-40 
Šelemberková Eva   Rumburská 1373, Liberec 30  ST-39 
Negru Nicu    Primátorská 134/5, Liberec 14  XVII-25 
Chocholová Monika  Na Pískovně 646, Liberec 14  NO-64 

a  u k l á d á  

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. 71/04 

Uplatňování smluvního nájemného v městských bytech 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál, 

s o u h l a s í  

s návrhem principů při uzavírání nových nájemních smluv u bytů s novými nájemci, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Kittnerovi, primátorovi města, 
    poskytnout materiál předsedům politických klubů k projednání a připomínkování. 

T: 03/04 
2. Ing. Veselkovi, náměstku primátora, 
    zajistit aktualizaci stávající koncepce bydlení ve smyslu předloženého materiálu. 

T: 04/04 

USNESENÍ Č. 72/04 

Přidělování bytových náhrad 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

doplnění principu přidělování bytových náhrad v budovách privatizovaných formou prodeje 
jednotlivých bytových jednotek za byty v budovách určených k demolici či jinak dotčených 
rozvojovými záměry Statutárního města Liberec: 
volné bytové jednotky („urgentní“ bytové náhrady) v budovách privatizovaných formou prodeje 
jednotlivých bytových jednotek, o jejichž přidělení nebude ze strany oprávněných osob zájem, 
budou nabídnuty k odkoupení formou standardního výběrového řízení. 

USNESENÍ Č. 73/04 

Návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 1. kolo 
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2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací poskytovaných 
v 1. kole roku 2004 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec 
v celkové výši 584.020,- Kč 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) doplnit materiál o přesnou specifikaci využití poskytnutých finančních prostředků 

T: ihned 
b) při podpisu smluv se žadateli jasně specifikovat u každé schválené dotace požadavek přesné 

specifikace cíle projektu a hodnotících kritérií. 

T: ihned 
2. PhDr. Davidu Václavíkovi, předsedovi Správní rady fondu, 
    dopracovat pravidla pro přidělení dotací z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML. 

T: 03/04 
3. Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
    předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec ve výši 584.020,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 74/04 

Návrh na přiznání osobního příplatku řediteli ZŠ Liberec, Na Perštýně 404/44 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přiznání osobního příplatku Mgr. Jiřímu Pacltovi, řediteli ZŠ Liberec, Na Perštýně 404/44 ve výši 
3.200,- Kč od 1. března 2004  

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 75/04 

Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro pravidelnou činnost mládeže 
– 1. kolo 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec pro pravidelnou činnost mládeže v rámci 1. kola 2004 v celkové 
výši 2,761.800,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh 1. kola na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 
výši 2,761.800,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 
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T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 76/04 

Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Oblačná 101/15 na Základní škola, Liberec, Oblačná 

101/15, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

2. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49 na Základní škola, Liberec, ul. 5. 

května 64/49, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

3. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Lesní 575/12 na Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 

příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 
dle přiloženého materiálu 

b) s úplným zněním zřizovací listiny  

4. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Vrchlického 262/17 na Základní škola, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

5. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Švermova 114/38 na Základní škola, Liberec, Švermova 

114/38, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

6. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Barvířská 38/6 na Základní škola, Liberec, Barvířská 

38/6, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

7. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
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- v názvu Základní škola Liberec, U Školy 222/7 na Základní škola, Liberec, U Školy 222/7, 
příspěvková organizace 

- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

8. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Jabloňová 564/43 na Základní škola, Liberec, Jabloňová 

564/43, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

9. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Česká 354 na Základní škola, Liberec, Česká 354, 

příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

10. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Na Perštýně 404/44 na Základní škola, Liberec, Na 
Perštýně 404/44, příspěvková organizace 

- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

11. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Broumovská 847/7 na Základní škola, Liberec, 

Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

12. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Dobiášova 851/5 na Základní škola, Liberec, Dobiášova 

851/5, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

13. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, U Soudu 369/8 na Základní škola, Liberec, U Soudu 

369/8, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

14. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Kaplického 384 na Základní škola, Liberec, Kaplického 

384, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
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- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 
dle přiloženého materiálu 

b) s úplným zněním zřizovací listiny  

15. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Ještědská 354/88 na Základní škola, Liberec, Ještědská 

354/88, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) se změnou a úplným zněním zřizovací listiny  

16. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Na Žižkově 101/9 na Základní škola, Liberec, Na Žižkově 

101/9, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

17. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola Liberec, Na Výběžku 118 na Základní škola, Liberec, Na Výběžku 

118, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

18. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků Liberec, Husova 142/44na 

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková 
organizace 

- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII – Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

19. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Zvláštní škola Liberec, Gollova 394/4 na Zvláštní škola, Liberec, Gollova 394/4, 

příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

20. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Základní umělecká škola Liberec, Frýdlantská 1359/19 na Základní umělecká 

škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

21. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Nad přehradou“Liberec Klášterní 149/16 na Mateřská škola „Nad 

přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

22. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Truhlářská 340/7 na Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, 
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Truhlářská 340/7, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

23. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
-v názvu Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20 na Mateřská škola 

„Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

24.a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Rosnička“ Liberec, Školní vršek 503/3 na Mateřská škola 

„Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

 
25. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 

- v názvu Mateřská škola „Klubíčko“ Liberec, Jugoslávská 128/1 na Mateřská škola 
„Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace 

- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 
dle přiloženého materiálu 

b) s úplným zněním zřizovací listiny  

26. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Korálek“ Liberec, Aloisina výšina 645/55 na Mateřská škola 

„Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

27. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „V zahradě“ Liberec, Žitavská 122/68 na Mateřská škola „V 

zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

28. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Sluníčko“ Liberec, Bezová 274/1 na Mateřská škola „Sluníčko“, 

Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

29. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Stromovka 285/1 na Mateřská škola, Liberec, Stromovka 

285/1, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

30. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Delfínek“ Liberec, Nezvalova 661/20 na Mateřská škola 

„Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 
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- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 
dle přiloženého materiálu 

b) s úplným zněním zřizovací listiny  

31. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Pramínek“ Liberec, Březinova 389/8 na Mateřská škola 

„Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

32. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Kamarád“ Liberec, Dělnická 831/7 na Mateřská škola 

„Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

33. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Jizerka“ Liberec, Husova 184/72 na Mateřská škola „Jizerka“, 

Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

34. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „U Bertíka“ Liberec, Purkyňova 458/19 na Mateřská škola „U 

Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 
dle přiloženého materiálu 

b) s úplným zněním zřizovací listiny 

35. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27 na Mateřská škola, Liberec, 

Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

36. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Čtyřlístek“ Liberec, Tovačovského 166/27 na Mateřská škola 

„Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

37. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, U školky 67 na Mateřská škola “Dráček“, Liberec, U 

školky 67, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

38. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4 na Mateřská škola, Liberec, Klášterní 

466/4, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
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b) s úplným zněním zřizovací listiny  

39. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12 na Mateřská škola, Liberec, 

Matoušova 468/12, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

40. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Na Pískovně 761/3 na Mateřská škola „Beruška“, 

Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

41. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Motýlek“ Liberec, Broumovská 840/7 na Mateřská škola 

„Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

42.a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Jabloňová 446/29 na Mateřská škola „Jablůňka“, 

Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

43. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Žitná 832/19 na Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 

832/19, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

44. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Srdíčko“ Liberec, Oldřichova 836/5 na Mateřská škola „Srdíčko“, 

Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace 
- v úpravě formulace a doplněním čl. VIII - Doplňková činnost 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

45. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Pohádka“ Liberec, Strakonická 211/12 na Mateřská škola 

„Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

46. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola Liberec, Dětská 461 na Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, 

příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 
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47. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Malínek“ Liberec, Kaplického 386 na Mateřská škola „Malínek“ 

Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny 

48. a) se změnou zřizovací listiny s účinností od 1. 4. 2004 
- v názvu Mateřská škola „Kytička“ Liberec, Burianova 972/2 na Mateřská škola „Kytička“, 

Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 
- v doplnění čl. X – Závěrečná ustanovení 

dle přiloženého materiálu 
b) s úplným zněním zřizovací listiny  

USNESENÍ Č. 77/04 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v Mateřské škole 
„Pramínek“ Liberec, Březinova 389/8 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na dobu neurčitou mezi Mateřskou školou 
„Pramínek“ Liberec, Březinova 389/8 a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, Údolní 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat o výsledku jednání rady města ředitelku školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 78/04 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v Mateřské škole 
„Korálek“ Liberec, Aloisina výšina 645/55 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na dobu neurčitou mezi Mateřskou školou 
„Korálek“ Liberec, Aloisina výšina 645/55 a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, Údolní 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat o výsledku jednání rady města ředitelku školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 79/04 

Přidělení obecního bytu na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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přidělení bytu na základě pořadníku paní Daně Prskavcové – byt č. 1 o vel. 2+1 II. kat. v Liberci 
30, Tanvaldská 37 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 80/04 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Gizele Kováčové přidělit bezbariérový byt o vel 1+1 I. kat, v Liberci XXV, Česká 617 na dobu 
určitou 1 rok s možností prodloužení 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 81/04 

Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 
2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s doplněním návrhu rozpočtového opatření č. 1 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. 1 Statutárního města Liberec na rok 2004 doplněný dle 
důvodové zprávy zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 82/04 

Žádost pana Starého o prominutí penále 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

žádost pana Starého o prominutí penále 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 2. 2004 
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USNESENÍ Č. 83/04 

Nákup a prodej akcií TERMIZO a. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

2. s majetkoprávní operací odkup dvou uvolněných akcií od obce Příšovice 
v nominální hodnotě    10.000,- Kč za kus 

3. s prodejem dvou ks akcií společnosti Termizo, a. s. odkoupených od obce 
Příšovice společnosti ČP finanční služby, a. s., IČO 26117193, se sídlem Na 
Pankráci 1658, za cenu 10.000,- Kč/ks 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit tento materiál o převodu akcií zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 84/04 

Prominutí pohledávky paní Vlasty Nekolové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím pohledávky paní Vlasty Nekolové 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 85/04 

Návrh postupu řešení majetkoprávního vypořádání čekáren MHD, včetně 
souvisejících pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navržený postup řešení majetkoprávního vypořádání čekáren MHD, včetně souvisejících pozemků 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jaroslavu Suchému, pověřenému řízením odboru strategie a územní koncepce, 
připravit ve spolupráci s Dopravním podnikem města Liberce a. s. písemný materiál o tomto 
majetkoprávním řešení a předložit jej ke schválení představenstvu a. s. 

T: 03/04 
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 

zajistit majetkoprávní vypořádání dotčeného majetku dle přijatých principů a současně 
nárokovat požadované finanční prostředky v rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2004, 
případně na rok 2005. 

T: 12/04 

K:  03/04, 06/04, 09/04, 12/04 
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USNESENÍ Č. 86/04 

Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 143/03 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 143/03 ve znění: 
      „Zastupitelstvo města po projednání 
      schvaluje 

1. prodej poz. parc. č. 1387/6 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 2m2 v k. ú. 
Liberec   formou kupní smlouvy za kupní cenu 1.200.- Kč,  

2. prodej poz. parc. č. 1387/8 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 1229 m2 v k. ú. 
Liberec do spoluvlastnictví: 

1/12 manželé MUDr. Lang Pavel a Ing. Langová Dagmar, bytem Hvězdná 17, Liberec V 
1/12 manželé Ing. Šourek Michal, bytem Vlnařská 15, Liberec VI, MUDr. Šourková Petra, bytem 

Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa 
1/12 manželé Ing. Houra Vladimír a Ing. Hourová Martina, bytem Seifertova 4, Liberec VI 
1/12 manželé RNDr. Vojta Jaroslav a Ing. Vojtová Jana, Za Humny 359, Liberec XXIII 
1/12 manželé Ing. Wünsch Vladimír a Ing. Wünschová Dana, bytem Vackova 376, Liberec XXIII 
1/12 manželé Ing. Petrík František a Ing. Petríková Iva, bytem Švermova 26, Liberec X 
1/12 manželé Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I 
1/12 manželé Obajdin Josef, bytem Dvořákova 36, 290 01 Poděbrady, Obajdinová Monika, bytem 

Purkyňova 1069/65, Liberec XIV 
1/12 Vorel Petr, bytem Janáčkova 811/9, Liberec I 
1/12 Kuttelwascher Lukáš, bytem Purkyňova 56, Liberec XIV 
1/24 Úlehlová Kateřina, bytem Truhlářská 19, Liberec II 
1/24 MUDr. Křivohlávek Martin, U Sila 1204, Liberec – Vratislavice nad Nisou formou kupní 

smlouvy za kupní cenu 442.440,- Kč, 
celková kupní cena za prodej obou pozemků je tedy 1.200,- + 442.440,- = 443.640,- Kč“ 

 

2. s předloženým návrhem majetkoprávní operace: 
1. prodej poz. parc. č. 1387/6 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 2m2 v k. ú. Liberec 

manželům Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I, 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 1.200,- Kč 

2. prodej poz. parc. č. 1387/8 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 1229 m2 v k. ú. 
Liberec do spoluvlastnictví: 
1/12 manželé MUDr. Lang Pavel a Ing. Langová Dagmar, bytem Hvězdná 17, Liberec V 

           1/12 manželé Ing. Šourek Michal, bytem Vlnařská 15, Liberec VI a MUDr. Šourková Petra, 
bytem Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa 

           1/12 manželé Prois Christian a Proisová Hana, bytem Americká 45, Liberec III 
           1/12 manželé Ing. Houra Vladimír a Ing. Hourová Martina, bytem Seifertova 4, Liberec VI 
           1/12 manželé RNDr. Vojta Jaroslav a Ing. Vojtová Jana, bytem Za Humny 359, Liberec 

XXIII 
           1/12 manželé Ing. Wünsch Vladimír a Ing. Wünschová Dana, bytem Vackova 376, Liberec    

XXIII 
           1/12 manželé Ing. Petrík František a Ing. Petríková Iva, bytem Švermova 26, Liberec X 
           1/12 manželé Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I 
           1/12 manželé Obajdin Josef, bytem Dvořákova 36, 290 01 Poděbrady a Objadinová 

Monika, bytem Purkyňova 1069/65, Liberec XIV 
           1/12 Vorel Petr, bytem Janáčkova 811/9, Liberec I 
           1/12 Kuttelwascher Lukáš, bytem Purkyňova 56, Liberec XIV 
           1/24 Úlehlová Kateřina, bytem Truhlářská 19, Liberec II 
           1/24 MUDr. Křivohlávek Martin, U Sila 1204, Liberec – Vratislavice nad Nisou formou 

kupní smlouvy za kupní cenu 442.440,- Kč 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh na revokaci usnesení ZM č. 143/03 ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 87/04 

Uplatnění žádosti o dotaci na Státním fondu rozvoje bydlení ČR pro výstavbu 
192 b. j. v lokalitě Zelené údolí 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se záměrem výstavby 192 b. j. v lokalitě Zelené údolí, 
2. s uplatněním žádosti o dotaci pro výstavbu 192. b. j. na Státním fondu rozvoje bydlení ČR, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jaroslavu Suchému, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů, 
      připravit a uplatnit žádost o dotaci na Státním fondu rozvoje bydlení ČR. 

T: 02/04 
2. Viktoru Pokornému, pověřenému řízením technického odboru, 
       vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na zhotovitele stavby. 

T: 03-04/04 
3. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 

předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 88/04 

Návrh na změnu zástavby v Liberci – Starý Harcov, ulice Březový vrch 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Bytového družstva Starý Harcov na změnu výstavby 66 bytových jednotek na p. p. č. 
450/2,3,4,5,6,7,15,16 a 462, vše v k. ú. Starý Harcov dle zpracované studie, vyhotovené 
projektantem V+M, U Nisy 6a, Liberec III 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jaroslavu Suchému, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů, 
a) projednat s Bytovým družstvem Starý Harcov další postup v přípravě a realizaci této 

změny, 

T: 27. 2. 2004 
b) zajistit zpracování všech podkladů nezbytných pro uplatnění změny žádosti o státní   

podporu na Státní fond rozvoje bydlení ČR 

T: 30. 6. 2004 
c) nahradit smlouvu o společném postupu investorů uzavřenou mezi BD Starý Harcov a 

SML smlouvou o sdružení a mandátní smlouvou. 

T: 31. 5. 2004 
2. Viktorovi Pokornému, pověřenému řízením technického odboru, 

a) ukončit smlouvu o dílo na tuto akci s původním zhotovitelem, t. j. SYNER společnost        
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s r. o., dohodou smluvních stran. 

T: 27. 2. 2004 
b) vyhlásit novou obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele dle nového záměru výstavby. 

T: 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 89/04 

Vstup Statutárního města Liberec do Bytového družstva SPEKTRUM 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se vstupem Statutárního města Liberec do Bytového družstva SPEKTRUM, se získáním práv 
družstevníka k pěti bytovým jednotkám a s placením příslušného družstevního podílu 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 2. 2004 
2. Ing. Jaroslavu Suchému, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů, 

zajistit smlouvu práva družstevníka k pěti bytovým jednotkám od Bytového družstva 
Spektrum. 

T: 31. 3. 2004 
3. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu ekonomického odboru, 
      v případě schválení vstupu Statutárního města Liberec do Bytového družstva Spektrum 

zastupitelstvem města zahrnout příslušnou výši družstevního podílu a základních členských 
podílů k pěti bytovým jednotkám do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2004, včetně 
následného zajištění úhrady stanovených finančních prostředků.   

T: kontrolní 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 90/04 

Protokol z kontroly čerpání příspěvku společností Stadion spol. s r. o., 
Jeronýmova 494/20, Liberec 7, se zaměřením na účelnost využití příspěvku, 
kontrola dodržování uzavřené smlouvy o nájmu za období roku 2001 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly čerpání příspěvku společností Stadion spol. s r. o., Jeronýmova 
494/20, Liberec 7, se zaměřením na účelnost využití příspěvku, kontrola dodržování uzavřené 
smlouvy o nájmu za období roku 2001. 

USNESENÍ Č. 91/04 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Liberec, 
Dvorská 447/29, za období leden – červen 2003 ve vazbě na zavedení nové právní 
formy subjektu, kontrola dodržování zřizovací listiny 

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

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Liberec, 
Dvorská 447/29, za období leden – červen 2003 ve vazbě na zavedení nové právní formy subjektu, 
kontrola dodržování zřizovací listiny. 

USNESENÍ Č. 92/04 

Návrh 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým materiálem Návrh 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh 3. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 93/04 

Návrh 4. změny územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým materiálem Návrh 4. změny územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh 4. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 94/04 

Návrh na poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce členů výborů v roce 2003, 
fyzickým osobám za výkon funkce členů komisí a odborných pracovních skupin 
Rady města Liberec v roce 2003 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navrženou výší jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města, komisí a 
odborných pracovních skupin rady města dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 2. 2004 
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USNESENÍ Č. 95/04 

Výpůjčka majetku Statutárního města Liberec pro Úřad práce v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Liberec a Úřadem práce v Liberci, týkající 
se výpůjčky nábytku a dalšího vybavení odboru státní sociální podpory, a to na dobu jednoho roku 
s účinností od 1. dubna 2004  

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
realizaci této smlouvy ve schváleném termínu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 96/04 

Jmenování vedoucího odboru rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Ing. Radku Pittnerovou do funkce vedoucí odboru rozvojových projektů Magistrátu města Liberec 
s účinností od 1. března 2004 s tím, že pracovní poměr tímto založený je se zkušební dobou tří 
měsíců. 

USNESENÍ Č. 97/04 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě. 

USNESENÍ Č. 98/04 

Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2004 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. 
ledna 2004 náměstkyni primátora. 

USNESENÍ Č. 99/04 

Smlouva o pronájmu a službách při odvodním řízení s branci 

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

smlouvu o pronájmu a službách při odvodním řízení s branci s akciovou společností Preciosa, se 
sídlem ve Sklářské ulici č. 1, Liberec 24. 

USNESENÍ Č. 100/04 

Odvolání člena komise pro občanské iniciativy a ekologii 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana Ing. Stanislava Beránka z funkce člena komise pro občanské iniciativy a ekologii na jeho 
vlastní žádost. 

USNESENÍ Č. 101/04 

Organizační zajištění 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 2. 2004  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 2. zasedání zastupitelstva města v roce 2004 v úterý 24. 2. 2004 ve 14.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1.      Zahájení, schválení pořadu jednání 
1. Majetkoprávní operace 
2. Vrácení jistiny panu Pavlu Klesalovi 
4.      Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 143/03  
5.      Nákup a prodej akcií TERMIZO a. s. 
6.      Vstup Statutárního města Liberec do Bytového družstva SPEKTRUM 
7.      Prominutí pohledávky p. Vlasty Nekolové 
8.      Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2004 
9.      Návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací z Fondu pro   

podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 1. kolo 2004  
10.  Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec pro pravidelnou činnost mládeže – I. kolo 2004  
11. Schválení navržených jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města, 

komisí a odborných pracovních skupin rady města za jejich práci v roce 2003 
12. Uplatnění žádosti o dotaci na Státním fondu rozvoje bydlení ČR pro výstavbu 192 b. j. 

v lokalitě Zelené údolí 
13.  Zřízení jednotek sborů dobrovolných hasičů obce jako organizačních složek obce a schválení 

jejich zřizovacích listin  
14.  Program prevence kriminality na městské úrovni rok 2004   
15. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za období 2. pololetí 2003 
16. Návrh 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka 
17. Návrh 4. změny územního plánu města Liberec 
18. Informace, diskuse 

 

 

 

 
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 
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