
 

U S N E S E N Í  

 ZE 6. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 16. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 118/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem II., 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I., III., IV., V., VI. 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 119/04 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, věcné břemeno, změna usnesení, 
doplnění usnesení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1024/14, orná půda, o výměře 526 m2 v k. ú. 
Františkov u Liberce pro Severočeské sběrné suroviny a. s., Švermova 117, Liberec 
10, za roční nájemné ve výši 42.080,- Kč na dobu neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 398/1, ostatní plocha, o výměře 120 m2, v   
k. ú. Dolní Hanychov pro paní Kláru Janatovou, Ještědská 276, Liberec 8, za roční 
nájemné ve výši 840,- Kč na dobu neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 456/1, zahrada, o výměře 1455 m2, p. p. č. 456/2, 
zast. plocha, o výměře 3 m2, p. p. č. 456/3, zast. plocha, o výměře 4 m2, p. p. č. 456/4, 
zast. plocha, o výměře 21 m2, p. p. č. 456/5, zast. plocha, o výměře 6 m2, p. p. č. 
456/6, zast. plocha, o výměře 3 m2, p. p. č. 456/7, zast. plocha, o výměře 4 m2, p. p. č. 
456/8, zast. plocha, o výměře 4 m2, p. p. č. 456/9, zast. plocha, o výměře 4 m2, p. p. č. 
456/10, zast. plocha, o výměře 5 m2, p. p. č. 456/11, zast. plocha, o výměře 7 m2, p.p. 
č. 456/12, zast. plocha, o výměře 5 m2, v k. ú. Františkov u Liberce pro Český 
zahrádkářský svaz – zákl. org., Švermova ul. – pod školou, Liberec 10, IČO 71174524 
za roční nájemné ve výši 9.126,- Kč na dobu neurčitou. 

4. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 351, zahrada, o výměře 253 m2, p. p. č. 352/1, 
zahrada, o výměře 1500 m2, p. p. č. 352/2, zast. plocha, o výměře 9 m2, p. p. č. 352/3, 
zast. plocha, o výměře 13 m2, p. p. č. 352/4, zast. plocha, o výměře 10 m2, p. p. č. 
352/5, zast. plocha, o výměře 12 m2, p. p. č. 352/6, zast. plocha, o výměře 16 m2, p. p. 



č. 352/7, zast. plocha, o výměře 16 m2, p. p. č. 430/2, zahrada, o výměře 1186 m2, p. p. 
č. 430/4, zast. plocha, o výměře 12 m2, p. p. č. 430/5, zast. plocha, o výměře 4 m2,     
p. p. č. 430/6, zast. plocha, o výměře 7 m2, p. p. č. 430/7, zast. plocha, o výměře 6 m2, 
p. p. č. 430/8, zast. plocha, o výměře 7 m2, p. p. č. 430/9, zast. plocha, o výměře 5 m2, 
v k. ú. Františkov u Liberce pro Český zahrádkářský svaz – zákl. org., Liberec 10 – 
Františkov, V Zahradách, Liberec 10, IČO 46749080 za roční nájemné ve výši 
18.336,- Kč na dobu neurčitou. 

5. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 5672/3, zastavěná plocha v k. ú. Liberec za roční 
nájemné ve výši 315,- Kč pro Anežku a Vítězslava Gregorovy, Terronská 1054/4, 
Liberec 1 na dobu neurčitou. 

II. Věcné břemeno: 
1. Rada města schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení optického kabelu, 

právo chůze a jízdy za účelem provádění údržby a oprav na části p. p. č. 636, 654, 
671, 690/3, 695/2, 706, 712, 758, 759, 761 ostatní plocha v k. ú. Horní Hanychov na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro České radiokomunikace, a. s., 
Praha 3, U Nákladového nádrží 3144, IČO 60193671 za cenu 52.270,- Kč. 

2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění a přístupu 
pro opravy a udržování pro stavební objekty č. 401 – uložení kabelů 10 kV a č. 402 – 
přípojky NN k č. p. 100 a č. p. 339 v ul. Doubská na p. p. č. 275/12, 278, 285, 
zastavěné plochy, p. p. č. 287/1, zahrada, p. p. č. 1042/3, 1043/1, 1043/2, ostatní 
plochy, p. p. č. 1145/9, zahrada a p. p. č. 1145/15, ostatní plocha v k. ú. Horní 
Růžodol, č. 410 – uložení kabelů 35 kV na p. p. č. 2388/4, ostatní plocha v k. ú. Vesec 
u Liberce, č. 409 – přípojka NN k č. p. 24 na p. p. č. 81, ostatní plocha, č. 523 – 
uložení NTL – Poštovní náměstí na p. p.č . 1606/7, ostatní plocha, č. 611 – 
zabezpečení přejezdu na p. p. č. 427/1, 769/8, ostatní plochy, č. 408 – uložení kabelu 
35 kV na p. p. č. 769/8, ostatní plocha, č. 401 – uložení kabelů 10 kV a č. 402 – 
přípojka NN k č. p. 100 a č. p. 339 v ul. Doubská na p. p. č. 787/4, 787/10, ostatní 
plochy v k. ú. Rochlice u Liberce pro Severočeskou energetiku, a. s. Teplická 8, 
Děčín, IČO 49903179 bezúplatně na dobu životnosti zařízení. 

III. Změna usnesení 
1. Změna oprávněného z věcného břemene 

a) Rada města ruší usnesení č. 51/04/II/2 ze dne 3. 2. 2004 a schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívající v právu strpění uložení kanalizační stoky a 
nezbytných úkonech souvisejících se zřízením, provozováním, opravami a 
údržbou daného díla na p. p. č. 272, ostatní plocha, v k. ú. Liberec, na dobu 
životnosti stavby, pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., IČO 
49099469, Přítkovská 1689, Teplice, za cenu 144,- Kč/m2. 

                    Změna ceny za zřízení věcného břemene 
b) Rada města ruší usnesení č. 522/03/III/9 ze dne 4. 11. 2003 a schvaluje 

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

2. Úprava předmětu věcného břemene 
a) Rada města ruší usnesení č. 597/02 ze dne 22. 10. 2002 a schvaluje zřízení 

věcného břemene v právu strpění vybudování zemního optického kabelu, 
vstupu a oprav přes p. p. č. 116, 1718, 1742, 2123, 2150, 2168, 102/1, 
126/1, 1513/1, 1682/27, 1682/61, 1747/33, 2031/2, 2037/2, 38/1, 995/2, 
997/1 v k. ú. Starý Harcov za cenu 108,- Kč/m2, p. p. č. 3501, 3740, 3742, 
5889, 5892, 5894, 5895, 6370, 6402, 6410, 6417, 3500/1, 3635/1, 3721/13, 
5780/23, 5786/1, 5888, 5899/1, 5900/1, 6374/1, 6381/1, 6385/1, 6390/1 v k. 
ú. Liberec  za cenu 144,- Kč/m2, p. p. č. 1469, 1116, 1241/1, 1388/2, 
1425/1, 1429/1, 1429/264, 1429/369, 1453/2 v k. ú. Rochlice u Liberce za 
cenu 72,- Kč/m2  na dobu existence stavby pro Severočeskou energetiku, a. 
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b) Rada města ruší usnesení č. 300/03/IV/5, č. 300/03/IV/6, č. 300/03/IV/7 ze 
dne 17. 6. 2003 a schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu 
strpění uložení kanalizační přípojky a nezbytných úkonech souvisejících se 
zřízením, provozováním, opravami a údržbou daného díla na p. p. č. 105/1, 
ostatní plocha, v k. ú. Růžodol I, na dobu existence příslušné inženýrské 
sítě, ve prospěch vlastníka p. p. č. 106/2, zahrada, jímž je v současné době 
pan Petr Paldus, Rolnická 315/8, Liberec 11 a kteréhokoliv dalšího vlastníka 
nemovitosti, ve prospěch vlastníka p. p. č. 106/8, zahrada, jimiž jsou 
v současné době manželé Lubomír a Jana Vackovi, Seifertova 901/2, 
Liberec 6 a kteréhokoliv dalšího vlastníka nemovitosti, ve prospěch 
vlastníka p. p. č. 106/1, travní porost, jimiž jsou v současné době manželé 
Josef a Jana Sedláčkovi, Na Jezírku 626, Liberec 6 a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka nemovitosti, za cenu 108,- Kč/m2. 

USNESENÍ Č. 120/04 

Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor: 
1. Na Srázu 56, Liberec 25, prostory o výměře 20 m2, za účelem garáže, panu Miroslavu 

Kanalošovi, rok narození 1968, nájemné 500,- Kč/m2/rok, stavební úpravy a opravy na vlastní 
náklady, smlouva na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní lhůta. 

2. Barvířská 33, Liberec 3, prostory o výměře 80 m2, panu Janu Zubkovi, za účelem zřízení 
prodejny zdravé výživy, IČO 49992520, nájemné 2000,- Kč/m2/rok, stavební úpravy a opravy 
na vlastní náklady, smlouva na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní lhůta. 

3. Švermova 113, Liberec 11, prostory o výměře 19 m2, panu Petru Vejlupkovi, za účelem 
zřízení sídla firmy, IČO 63792826, nájemné 800,- Kč/m2/rok, stavební úpravy a opravy na 
vlastní náklady, smlouva na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní lhůta. 

4. Dr. M. Horákové 333, Liberec 4, prostory v suterénu o výměře 30,5 m2, organizaci TJ 
KARDIO Liberec, za účelem zřízení kanceláře, nájemné 1,- Kč/m2, stavební úpravy a opravy 
na vlastní náklady, smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2004, jednoměsíční výpovědní lhůta 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu správy kapitálu, 
vydat pokyn příslušnému správci k uzavření nájemních smluv. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 121/04 

Změna výpovědní lhůty u smlouvy o nájmu nebytových prostor pro spol. 
Dentitan, v. o. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu výpovědní lhůty ze strany pronajímatele v nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor 
pro spol. Dentitan, v. o. s., zastoupena Jaroslavou Wernerovou a Jiřím Hávou, týkající se 
nebytového prostoru o výměře 86 m2 v č. p. 617, Česká ul., Liberec 25 a to z tříměsíční na 
šestiměsíční výpovědní lhůtu 

a  u k l á d á  

Stránka 3/20 



Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
vydat pokyn správci k úpravě změny výpovědní lhůty. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 122/04 

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 02/2004: 
Uživatel:   Adresa:    Hrobové místo: 
Prandnerová Miluše  Studánecká 291, Stráž n/Nis.  A-6 
Rost Milan, Ing.  Písecká 560, Liberec 8   NO-65 
Štáf Miroslav  Vackova 380, Liberec 23  NO 
Nádherová Marie  Oldřichova 91/32, Liberec 3  DK-392 
Nádhera Bohumil  Kubelíkova 386/25, Liberec 7  DK-393 
Koutecký Karel  Školní 367/16, Liberec 5  M-14 
Bartošová Stanislava Konviktská 10, Praha 1   Z1-8 
Souček Miloš  Zelené údolí 1087, Liberec 6  STB-25 
Ovčarová Vilma, MUDr. Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 STH-37 
Hadravová Ludmila  Soukenická 726, Liberec 6  L-75 
Pýrková Laděna  Dřevařská 870, Liberec 30  E-35 
Matoušová Marcela  Halasova 892, Liberec 6  XVIII 
Hyková Marie  Husova 1201/65, Liberec 1  B-39 
Krzysek Vladimír  Gutenbergova 118/1, Liberec 5  Z16-4 
Polák Josef   U Opatrovny 183/13, Liberce 4  STK-50 
Vítová Blanka  Volgogradská 32/76, Liberec 9  XVIII 

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. 123/04 

Privatizace podílu stavebního pozemku p. č. 2778 k. ú. Liberec, příslušného 
k bytové jednotce č. 1202/003 v budově č. p. 1202, ul. Husova, Liberec 1 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

snížení kupní ceny podílu 257/1250 na stavebním pozemku p. č. 2778 k. ú. Liberec, příslušného 
k bytové jednotce č. 1202/003 v budově č. p. 1202, ul. Husova, Liberec 1 

a  s o u h l a s í  

se splácením kupní ceny podílu uvedeného pozemku ve výši 71.982,- Kč formou splátek. 

USNESENÍ Č. 124/04 

Stránka 4/20 



Přidělení obecních bytů na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení bytů na základě pořadníku: 
Jozefu Kančimu – byt č. 20 o velikosti 1+0 I. kat. v Liberci 3, nám. Soukenné 26/7, 
Petru Rýdelovi – byt č. 2 o velikosti 1+0 I. kat. v Liberci 2, Jungmannova 324/17 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 125/04 

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

manželům Marcínkovým přidělit byt o vel. 1+1 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova 584 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 126/04 

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. Venuše Nová - poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+1-2 I. – II. kat. na dobu neurčitou. 
2. Josef Horák - poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+2 I. – II. kat. na dobu neurčitou. 
3. František Pavlů - poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 I. – II. kat. na dobu neurčitou. 
4. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci – souhlas se změnou užívání ubytovny o vel. 2+kk v Liberci I, 

Zhořelecká 344 na nájem služebního bytu na dobu neurčitou. 
5. Mgr. Ishtvan Mateycha – souhlas se změnou užívání ubytovny divadla v Liberci I, 

Rumjancevova 860, na nájem bytu na dobu neurčitou. 
6. Jiří Cina – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci XVII, Kateřinská 156, na dobu určitou 6 

měsíců. 
7. Milada Máčová – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci I, Sokolská 162, na dobu určitou 

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

156, o 6 měsíců. 
a rozhodla nepřidělit byty těmto žadatelům:  
9. Jaroslav Hála – poskytnutí náhradního bytu o vel. 1+3 I. kat. 
10. Ellen Kharabadze a Kale Otkhmezuri – poskytnutí integračního bytu na dobu určitou 5 let.  
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11. Pavel Kanči – poskytnutí nájmu bytu o vel. 1+2 IV. kat. 

T: 30. 9. 2004 

USNESENÍ Č. 127/04 

Odvolání členů bytové komise 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana Mgr. René Havlíka, bytem Energetiků 586, 460 01 Liberec 4, 
pana Jaroslava Bureše, bytem Kubelíkova 16, 460 07 Liberec 8, 
pana Radka Ureše, bytem Šafaříkova 431, 460 01 Liberec 2  
z funkce člena bytové komise 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
seznámit odvolané členy s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 128/04 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých ze Zdravotního a sociálního fondu 
Statutárního města Liberce v roce 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního 
města Liberce v roce 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. 

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 129/04 

Zpráva o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu 
prevence kriminality na místní úrovni v roce 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality 
na místní úrovni v roce 2003 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit tuto zprávu k projednání zastupitelstvu města. 

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 130/04 
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Změna výše úhrad za úkony pečovatelské služby k 1. 4. 2004 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výši úhrad za úkony pečovatelské služby s platností od 1. 4. 2004 dle přílohy č. 3.: 

 

NÁVRH VÝŠE ÚHRAD ZA ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
(s platností od 1. 4. 2004) 

 
Úkon Max. cena dle vyhlášky č. 

182/1991 Sb. 
Výše úhrady od 1. 4. 2004 

Pomoc při oblékání, pomoc při 
přesunu na vozík, WC 

25,- Kč/úkon, denně 25,- Kč (více úkonů 
souvisejících do 1 hodiny) 

5,- Kč/15 minut 
Pomoc při podávání jídla 17,- Kč/úkon, denně 17,- Kč/1 hodina 

5,- Kč/20 minu 
Příprava snídaně, večeře 17,- Kč/úkon, denně 17,- Kč/úkon 

Dohled nad dospělým občanem 50,- Kč/ 1 hodina 50,- Kč/1 hodina 
Ošetření nohou, pedikúra, 

medicinální pedikúra, perličkové 
koupele, masáže 

80,- Kč/úkon 80,- Kč/úkon 

Zástřih vlasů, vodová ondulace 
v domácnosti 

80,- Kč/úkon 50,- Kč/úkon 

Průvodcovská služba pro nevidomé 
do zdrav. zařízení 

40,- Kč/1 hodina 40,- Kč/ 1 hodina 

Celková koupel vč. mytí vlasů 
v domácnosti nebo ve středisku 

osobní hygieny 

0,- 0,- 

Ranní a večerní hygiena, celková 
koupel 

0,- 0,- 

Jednoduché ošetřovatelské úkony 15,- Kč/denně 5,- Kč/1 úkon, denně 
15,- Kč/3-5 úkonů, denně 

Dovoz a podání oběda 17,- Kč/úkon, denně 15,- Kč/úkon 
Nákupy a pochůzky 30,- Kč/úkon, denně 30,- Kč/úkon 

10,- Kč/1 hodina pochůzek 
Práce spojené s udržováním 

domácnosti 
60,- Kč/1 hodina 25,- Kč/20 min běžný úklid (tj. 

zametení, vynesení koše, umytí 
nádobí, utření prachu) 

60,- Kč/1 hodina větší úklid 
(vytření na mokro, úklid úklid 

WC a koupelny, luxování) 
Praní osobního a ložního prádla, 

žehlení 
90,- Kč/1 kg praní 

90,- Kč/1 kg žehlení 
30,- Kč/1 kg osobní prádlo 
50,- Kč/1 kg velké prádlo 

90,- Kč/1 kg značně 
znečištěného prádla 
15,- Kč/1 kg žehlení 

Tlumočnická služba pro neslyšící 80,- Kč/1 hodina 70,- Kč/1 hodina 
Mimořádné úkony spojené 

s velkým úklidem domácnosti 
100,- Kč/1 hodina 100,- Kč/1 hodina 

Donáška vody, topení v kamnech, 
vynesení popela 

20,- Kč/úkon, den neposkytuje se 

Výchovná práce s dětmi 50,- Kč/1 hodina neposkytuje se 

Stránka 7/20 



Dohled nad těžce postiženým 
dítětem od 6 do 22 hod. 

45,- Kč/1 hodina neposkytuje se 

Mytí oken 100,- Kč/1 hodina neposkytuje se 
Noční služba od 22 do 6 hod. 150,- Kč/1 hodina neposkytuje se 

 

USNESENÍ Č. 131/04 

Návrh na přiznání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Liberec, Žitná 
832/19 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přiznání osobního příplatku Jindřišce Veselé, ředitelce Mateřské školy Liberec, Žitná 832/19 ve 
výši 2.300,- Kč od 1. dubna 2004 a ukládá 

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. 132/04 

Odvolání Bc. Ireny Rezkové, ředitelky Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Bc. Irenu Rezkovou z funkce ředitelky Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2 ke dni 31. 7. 
2004 

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 Bc. 

Ireny Rezkové z funkce ředitelky Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2 ke dni 31. 7. 2004 

T: ihned 
b) zajistit Bc. Ireně Rezkové předání odvolacího dekretu. 

T: 07/04 

USNESENÍ Č. 133/04 

Odvolání paní Květoslavy Součkové, ředitelky Mateřské školy „Jablíčko“ 
Liberec, Růžodolská 155/15 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

paní Květoslavu Součkovou z funkce ředitelky Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 
155/15 ke dni 31. 7. 2004 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
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a) požádat odbor školství a mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje o souhlas s odvoláním 
paní Květoslavy Součkové z funkce ředitelky Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 
155/15 ke dni 31. 7. 2004 

T: ihned 
b) zajistit paní Květoslavě Součkové předání odvolacího dekretu. 

T: 07/04 

USNESENÍ Č. 134/04 

Odvolání Mgr. Martina Urbana, ředitele Základní školy Liberec, Růžodolská 
118/26 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Mgr. Martina Urbana z funkce ředitele Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26 ke dni 30. 6. 
2004 

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 

Mgr. Martina Urbana z funkce ředitele Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26 ke dni       
30. 6. 2004 

T: ihned 
b) zajistit Mgr. Martinu Urbanovi předání odvolacího dekretu. 

T: 06/04 

USNESENÍ Č. 135/04 

Odvolání PaedDr. Marie Dvořákové, ředitelky Základní školy Liberec, Dvorská 
447/29 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

PaedDr. Marii Dvořákovou z funkce ředitelky Základní školy Liberec, Dvorská 447/29 ke dni 1. 7. 
2004 

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 

PaedDr. Marie Dvořákové z funkce ředitelky Základní školy Liberec, Dvorská 447/29 ke dni    
1. 7. 2004 

T: ihned 
b) zajistit PaedDr. Marii Dvořákové předání odvolacího dekretu. 

T: 06/04 

USNESENÍ Č. 136/04 

Odvolání Mgr. Yvony Molnárové, ředitelky Základní školy Liberec, 
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Heřmánkova 95 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Mgr. Yvonu Molnárovou z funkce ředitelky Základní školy Liberec, Heřmánkova 95 ke dni 1. 7. 
2004 

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 

Mgr. Yvony Molnárové z funkce ředitelky Základní školy Liberec, Heřmánkova 95 ke dni 1. 7. 
2004 

T: ihned 
b) zajistit pro Mgr. Yvonu Molnárovou předání odvolacího dekretu. 

T: 07/04 

USNESENÍ Č. 137/04 

Odvolání Mgr. Ludmily Moravcové, ředitelky Základní školy Liberec, nám. 
Míru 212/2 a Mgr. Milana Vondrouše, ředitele Základní školy Liberec, 
Sokolovská 328 

Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní škola, Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

a) Mgr. Ludmilu Moravcovou, ředitelku Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 ke dni 1. 7. 
2004 

b) Mgr. Milana Vondrouše, ředitele Základní školy Liberec, Sokolovská 328 ke dni 1. 7. 2004, 

s c h v a l u j e  

a) záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Základní školy, Liberec, Sokolovská 
328, příspěvková organizace  

b) konkurzní komisi ve složení:  
Zástupce určený zřizovatelem – předseda:  Dagmar Helšusová  
Zástupce určený zřizovatelem:    Ing. Pavel Krenk  
Zástupce krajského úřadu:    RNDr. Robert Gamba  
Zástupce České školní inspekce:    Mgr. Jan Vrabec  
Odborník v oblasti státní správy:    Mgr. Věra Rosenbergová  
Psycholog – hlas poradní:    PhDr. Vladimír Píša 

a  u k l á d á  

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

Mgr. Ludmily Moravcové, ředitelky Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2 ke dni 1. 7. 2004 
Mgr. Milana Vondrouše, ředitele Základní školy Liberec, Sokolovská 328 ke dni 1. 7. 2004 

T: ihned 
2. pro Mgr. Ludmilu Moravcovou a Mgr. Milana Vondrouše zajistit předání odvolacích dekretů 

T: 07/04 
3. zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Základní školy, Liberec, 

Sokolovská 328, příspěvková organizace dle vyhlášky MŠMT č. 72/2003 Sb. 
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T. ihned 

USNESENÍ Č. 138/04 

Odvolání ředitelů v souvislosti s úpravou sítě zvláštních škol  

Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Speciálních škol, Liberec, Orlí 
140/7, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

a) Mgr. Soňu Vondroušovou z funkce ředitelky Zvláštní školy Liberec, Orlí 140/7 ke dni 1. 7. 
2004 

b) Mgr. Danu Bařinkovou z funkce ředitelky Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73 ke dni 1. 7. 
2004 

c) PaedDr. Danu Studničkovou z funkce ředitelky Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, 
Sázavská 556/8 ke dni 1. 7. 2004, 

s c h v a l u j e  

a) záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Speciálních škol, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvková organizace 

b) konkurzní komisi ve složení: 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda:  Dagmar Helšusová  
Zástupce určený zřizovatelem:    Ing. Pavel Krenk  
Zástupce krajského úřadu:    Ing. Vlasta Šormová  
Zástupce České školní inspekce:    PhDr. Miloslava Paclíková  
Odborník v oblasti státní správy:    Mgr. Václav Havel  
Psycholog – hlas poradní:    PhDr. Vladimír Píša 

a  u k l á d á  

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

Mgr. Soni Vondroušové z funkce ředitelky Zvláštní školy Liberec, Orlí 140/7 ke dni 1. 7. 2004 
Mgr. Dany Bařinkové z funkce ředitelky Zvláštní školy Liberec, Kašparova 73 ke dni 1. 7. 2004 
PaedDr. Dany Studničkové z funkce ředitelky Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, 
Sázavská 556/8 ke dni 1. 7. 2004 

T: ihned 
2. pro Mgr. Soňu Vondroušovou a Mgr. Danu Bařinkovou a PaedDr. Danu Studničkovou zajistit 

předání odvolacích dekretů 

T: 07/04 
3. zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Speciálních škol, Liberec, Orlí 

140/7, příspěvková organizace dle vyhlášky MŠMT č. 72/2003 Sb. 

T. ihned 

USNESENÍ Č. 139/04 

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou zřizovacích listin v článku VI. – VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV  těchto 
příspěvkových organizací: 
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Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, ul. 5. 
května 64/49, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková 
organizace; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace; Základní škola, 
Liberec, Švermova 114/38, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, 
příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, U Školy 222/7, příspěvková organizace; 
Základní škola, Liberec, Jabloňová 564/43,  příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, 
Česká 354, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvková 
organizace; Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace; Základní škola, 
Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 
642, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace; 
Základní škola, Liberec, U soudu 369/8, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková 
organizace; Základní škola, Liberec, Na Žižkově 101/9, příspěvková organizace; Základní škola, 
Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace; Základní škola s rozšířenou výukou cizích 
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace; Základní škola, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvková organizace, Zvláštní škola, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace; Speciální 
školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace; Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvková organizace; Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, 
příspěvková organizace; Mateřská škola „Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková 
organizace; Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace; 
Mateřská škola „Rosnička“, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace; Mateřská škola 
„Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace; Mateřská škola „Korálek“, 
Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace; Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, 
Žitavská 122/68, příspěvková organizace; Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvková organizace; Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace; 
Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace; Mateřská škola 
„Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace; Mateřská škola „Kamarád“, 
Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace; Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 
184/72, příspěvková organizace; Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, 
příspěvková organizace; Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace; 
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace; Mateřská 
škola „Dráček“, Liberec, U školky 67, příspěvková organizace; Mateřská škola, Liberec, Klášterní 
466/4, příspěvková organizace; Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková 
organizace; Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace; 
Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace; Mateřská škola 
„Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace; Mateřská škola „Klíček“, 
Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 
836/5, příspěvková organizace;  Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, 
příspěvková organizace; Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace; Mateřská 
škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace; Mateřská škola „Kytička“, 
Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100, 
příspěvková organizace           

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství zřízených Statutárním 
městem Liberec je schválení zastupitelstvu města. 

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 140/04 

Finanční podíl města na obnově kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny v roce 2004 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s finančním podílem Statutárního města Liberec ve výši 709 000,- Kč na obnovu kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2004 na opravu městské 
radnice ve výši 280.000,- Kč a kostela sv. Antonína Velikého ve výši 429.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh finančního podílu města na obnově kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny v roce 2004 ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 141/04 

Změna modelu financování rekonstrukce a dostavby areálu Městského stadionu 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberce schválit „Změnu modelu financování rekonstrukce a dostavby areálu 
Městského stadionu“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tento materiál do Zastupitelstva města Liberce. 

T. 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 142/04 

Důvodová zpráva o stavu městského kamerového dohlížecího systému 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

důvodovou zprávu o stavu městského kamerového dohlížecího systému ve městě Liberci 

a  u k l á d á  

Čestmíru Hřebíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
1. nárokovat příslušnou finanční částku do rozpočtového opatření pro první etapu modernizace 

městského kamerového systému.  

T:  06/04 
2. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města k projednání. 

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 143/04 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné použití znaku města společnosti Active Relation, s. r. o., do publikace „Vývoj veřejné 
správy v Československu a České republice v letech 1945 – 2002“ 
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a  u k l á d á  

Mgr. Jitce Mrázkové, vedoucí odboru cestovního ruchu, 
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: 22. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 144/04 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2003 

a  u k l á d á  

Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu na jednání Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 145/04 

Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce a 
dostavba areálu Městského stadionu v Liberci“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí individuální dotace ve výši 60 mil. Kč z Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce a 
dostavba areálu Městského stadionu v Liberci“ 

a  u k l á d á  

Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky.  
zařadit do 2. rozpočtového opatření 60 mil. Kč do příjmové i výdajové části. 

T: 04/2004 

USNESENÍ Č. 146/04 

„Divadlo F. X. Šaldy – dokončení dílen“ – schválení žádosti o státní dotaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o státní dotaci na Ministerstvo kultury ČR ve výši 10 mil. Kč na akci „Divadlo F. 
X. Šaldy – dokončení dílen“ 

a  u k l á d á  

Ing. Pavle Neprašové, vedoucí odboru rozvojových projektů,  
zpracovat žádost o státní dotaci a předložit ji na Ministerstvo kultury ČR. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 147/04 
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Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce a 
přístavba ZŠ Dobiášova ul. 851/5“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí individuální dotace ve výši 25 mil. Kč z Ministerstva financí ČR na II. etapu akce 
„Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobiášova ul. 851/5“ 

a  u k l á d á  

Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky.  
zařadit do 2. rozpočtového opatření 25 mil. Kč do příjmové i výdajové části. 

T: 04/2004 

USNESENÍ Č. 148/04 

Návrh majetkoprávní operace – prodej p. p. č. 205/1 v k. ú. Liberec (Fryč 
Jaroslav) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávní operace – prodej pozemkové parcely č. 205/1 o výměře 
246 m2 v k. ú. Liberec panu Jaroslavu Fryčovi, rok nar. 1942, bytem Moskevská 22/13, Liberec 4, 
formou kupní smlouvy za kupní cenu 196.800,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 149/04 

Záměr na výstavbu Golf Centra v prostorách bývalého výstaviště 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s investičním záměrem pana Kosmase Iliadise a Ing. Jiřího Steinera na výstavbu víceúčelové 
sportovní haly Golf Centrum a parkovacích ploch na pozemcích p. p. č. 2805/3, 2809/1, 2804/1 a 
2805/1, v majetku města a v rozsahu dle předložené zastavovací studie 

a  u k l á d á  

Ing. Pavle Neprašové, vedoucí odboru rozvojových projektů,  
připravit majetkoprávní operaci, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, k projednání v radě města a 
zastupitelstvu města. 

T: 30. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 150/04 

Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. a zákona č. 229/91 Sb. 
k převodu z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec 

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

s předloženým návrhem pozemků doporučené k žádosti města  
a) o bezúplatný převod p. p. č. 1169/1 v k. ú. Vesec u Liberce dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb. 

v platném znění, 
b) o úplatný převod p. p. č. 188/4 v k. ú. Vesec u Liberce dle § 17 zákona č. 229/1991 Sb. 

v platném znění 
z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 151/04 

„Regenerace sídliště Rochlice“ – schválení žádosti o dotaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr realizace prvního subprojektu Regenerace sídliště Rochlice – „Změny a úpravy ulic 
Ježkova a Buriánova na sídlišti Rochlice II, Liberec“ 

2. podání žádosti o státní dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci projektu 

a  u k l á d á  

Ing. Pavle Neprašové, vedoucí odboru rozvojových projektů,  
zpracovat a podat žádost o státní dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci projektu. 

T: 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 152/04 

Přijetí dotace ve výši 89,5 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci: 
Výstavba 4 bytových domů A, B, C, D s 221 nájemními byty v Liberci, obytný 
soubor Vlnařská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 89,5 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci: Výstavba 4 bytových 
domů A, B, C, D s 221 nájemními byty v Liberci, obytný soubor Vlnařská 

a  u k l á d á  

1. Ing. Liboru Slabému, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do 2. rozpočtového opatření roku 2004 dotaci ze SFRB ČR ve výši 89,5 mil. Kč do 
příjmové a výdajové části. 

T: 04/2004 
2. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 

zajistit potvrzení smlouvy č. 9255921022 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 153/03 
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Smlouva o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi SML a TSML, a. s. za účelem úpravy a regulace parkování ve 
vnitrobloku Moskevská – Rumunská na dobu do 31. 12. 2006 

a  u k l á d á  

Ing. arch. Jaroslavu Bílkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,  
předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 154/04 

Zpracování digitální technické mapy města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podmínky obchodní veřejné soutěže „Zpracování digitální technické mapy města Liberce“ 

a  u k l á d á  

Ing. arch. Jaroslavu Bílkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
vypsat obchodní veřejnou soutěž dle schválených podmínek. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 155/04 

Liebiegova vila – situace, umístění subjektů, zprovoznění a jeho financování 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

situační popis Liebiegovy vily jako objektu Magistrátu města Liberec, informaci o nutných 
úpravách k jejímu zprovoznění, financování těchto úprav a umístění jednotlivých subjektů, 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o příspěvek na obnovu kulturních památek v Libereckém kraji týkající se 
restaurátorských prací v Liebiegově vile dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
1. zajistit zprovoznění Liebiegovy víly, 
2. navrhnout efektivní využití všech prostor v této budově subjekty zřizovanými městem či 

subjekty veřejného charakteru včetně jejich finančního plnění. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 156/04 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

z ř i z u j e  
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odbor vnitřního řízení Magistrátu města Liberec s pravomocemi v oblasti vnitřního řízení dle 
důvodové zprávy a to ke dni 1. dubna 2004, 

z r u š u j e  

odbor vnitřní správy Magistrátu města Liberec ke dni 1. dubna 2004 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vydat tuto změnu ve struktuře a rozdělení pravomocí, jako dodatek příslušného vnitřního předpisu 
účinného dne 1. dubna 2004 a provést příslušné personální změny. 

T: 03/04 

USNESENÍ Č. 157/04 

Stanovení celkového počtu zaměstnanců Statutárního města Liberec, přidělených 
k výkonu práce na Magistrát města Liberec 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

celkový počet 391 zaměstnanců Statutárního města Liberec, přidělených k výkonu práce na 
Magistrát města Liberec, pro období od 1. dubna 2004. Jedná se o průměrný evidenční počet 
zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. 

USNESENÍ Č. 158/04 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku pro SAJ, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní ve prospěch Sportovního areálu Ještěd, a. s. na 
pronájem pozemků: 
 
k. ú.   p. p. č.    výměra (m2)   druh 
Vesec u Liberce  1553     359    ostatní plocha 
Vesec u Liberce        1554    3 667    ostatní plocha 
Vesec u Liberce  1567    2 777    ostatní plocha 
Vesec u Liberce  1636    1 330    ostatní plocha 
Vesec u Liberce  1934   23 590    vodní plocha 
Vesec u Liberce  1960     2 517    lesní pozemek 
Vesec u Liberce  1975     5 502    ostatní plocha 
Vesec u Liberce  1996     1 611    ostatní plocha 
Vesec u Liberce  1964/4     7 726    lesní pozemek 
Vesec u Liberce   987/5      1 531    ostatní plocha 

       C e l k e m      50 610  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu, 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 159/04  
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Plnění usnesení rady města za měsíc únor 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. 160/04 

Hodnocení 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce konaného dne 24. 2. 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podněty, dotazy a připomínky z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 24. 
února 2004. 

USNESENÍ Č. 161/04 

Organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 3. 2004 

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

konání 3. zasedání zastupitelstva města v roce 2004 v úterý 30. 3. 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 majetkoprávní operace – prodej p. p. č. 205/1 v k. ú. Liberec (Fryč Jaroslav)  
4. Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. a zákona č. 229/91 Sb. k převodu 

z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec  
5. Změna modelu financování rekonstrukce a dostavby areálu Městského stadionu  
6. Finanční podíl města na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské 

památkové zóny v roce 2004  
7. Důvodová zpráva o stavu městského kamerového dohlížecího systému  
8. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města 

Liberce v roce 2003  
9. Zpráva o Fondu rozvoje bydlení města za rok 2003  
10. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství  
11. Zpráva o realizaci projektů v rámci Komplexního součinnostního programu prevence 

kriminality na místní úrovni v roce 2003  
12. Informace, diskuse  

 

 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 předložení žádosti MO Sdružení nájemníků Liberec vedení Statutárního města Liberec 

k podpoře ustavení Celostátního informačního centra pro bydlení (CICB) v Liberci – Ing. 
Kočárková 



 přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2002, 2003 a 2004 
(leden, únor) –  Mgr. Řeháček 

 žádost manželů Jiřího a Věry Bouzkových o výjimku z rozhodnutí rady města o 
pozastavení prodeje p. p. č. 447/1, p. p. č. 447/2, části p. p. č. 670 v k. ú. Dolní Hanychov  
– Ing. Fuchs 

 vyúčtování čerpání provozní dotace a dotace na kapitálové dovybavení poskytnuté 
společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. za rok 2003  – Ing. Neprašová 

 koupaliště Vápenka – Ing. Neprašová 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
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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