
 

U S N E S E N Í  

 ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 6. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 162/04 

„Zajištění odtahové služby ve městě Liberci“ na dobu neurčitou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 podmínky obchodní veřejné soutěže „Zajištění odtahové služby v Liberci“, 
 vyhlášení obchodní veřejné soutěže, 
 složení komisí pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek obchodní veřejné 

soutěže „Zajištění odtahové služby v Liberci“ 
 
Komise pro otevírání obálek: 
1. Ing. arch. Jaroslav Bílek   vedoucí odboru strategie a územní koncepce SML 
2. Malvína Rejmontová   odbor právní a veřejných zakázek SML 
3. Ing. Martina Rychecká   Compet Consult s r. o., pověřená osoba zadavatele 

 

Náhradníci: 
1. Mgr. Marcela Hegrová   odbor právní a veřejných zakázek SML 
2. Michaela Pilná    Compet Consult s. r. o., pověřená osoba zadavatele 

 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
1. Ing. Eva Kočárková   náměstkyně primátora 
2. Čestmír Hřebík    ředitel Městské policie Liberec 
3. Ing. Pavel Rychecký   vedoucí odboru dopravy SML 
4. Milan Šír     technický odbor SML 
5. Ing. Vladimír Petera   odbor strategie a územní koncepce SML 

 

Náhradníci: 
1. Bc. Ladislav Krajčík   zástupce ředitele Městské policie Liberec 
2. Viktor Pokorný    pověřený řízením technického odboru SML 
3. Ing. arch. Jaroslav Bílek   vedoucí odboru strategie a územní koncepce SML 

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. 163/04 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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majetkoprávní operace III. MO Liberec Vratislavice nad Nisou: 
III. Věcná břemena: 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 

vedení kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1543 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., IČO 49099469 za cenu 36,- Kč/m2 na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě za podmínky uvedení pozemku do původního stavu. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizace, NTL plynovodu, vodovodu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2834 
a 2833/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví manželů Milana a Zdeňky Turýnských 
pro Statutární město Liberec, IČO 262978 za dohodnutou cenu 50,- Kč/bm na dobu existence 
stavby příslušných inženýrských sítí s tím, že správní poplatek za vklad věcného břemene do 
katastru nemovitostí a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene uhradí MO. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení podzemního vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu přes p. p. č. 325 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro SkloAtelier Evans s. r. o. IČO 25419340 za cenu 72,- Kč/,m2 na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
vedení kanalizace přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 3 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro 
Severočeskou vodárenskou společnost a. s., IČO 49099469 za cenu 72,- Kč/m2 na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I., II., IV. a V. 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 164/04 

Majetkoprávní operace – nájem pozemků, nájem a výpůjčka pozemku, výpůjčka 
pozemku, věcné břemeno, změna usnesení, záměr nájmu pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 2061/1, zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. 
Ruprechtice pro manžele Ing. Miloše a Janu Berkovy, Aloisina výšina 422/22, Liberec 
5 za roční nájemné ve výši 1.320,- Kč na dobu neurčitou. 

2. Rada města po projednání schvaluje nájem p. p. č. 4035/11, ostatní plocha v k. ú. 
Liberec za roční nájemné ve výši 2.000,- Kč pro Český hydrometeorologický ústav, 
pobočka Ústí nad Labem, Kočovská 18, Ústí nad Labem, IČO 00020699 na dobu 
určitou do 31. 3. 2007. 

3. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 5278/4, zastavěná plocha v k. ú. Liberec za roční 
nájemné ve výši 150,- Kč pro Františka Skákalíka, Chrastavská 271/26, Liberec 2  na 
dobu neurčitou. 

4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 1795/1, zastavěná plocha, v k. ú. Liberec pro 
manžele Luďka a Jitku Zlesákovy, Jablonecká 191/62, Liberec 6, za roční nájemné ve 
výši 570,- Kč na dobu neurčitou. 

5. Rada města schvaluje nájem p. p. č. 1558/2 a 1558/3, zahrada, v k. ú. Liberec pro pana 
Jaroslava Charváta, Barvířská 125/17, Liberec 3, za roční nájemné ve výši 675,- Kč na 
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6. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 863, zahrada, v k. ú. Liberec, pro pana 
Zdeňka Šindlera, U Novostavby 9/2, Liberec 1, za roční nájemné ve výši 180,- Kč na 
dobu neurčitou. 

II. Nájem a výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 345/1 zastavěná plocha o výměře 12 m2 za 

roční nájemné 180,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 342/2, zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. 
Vesec u Liberce pro paní Vlastimilu Žídkovou, Slovanská 312, Liberec 25 na dobu 
neurčitou. 

2. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 345/1, zastavěná plocha o výměře 57 m2 za 
roční nájemné 455,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 342/2 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. 
Vesec u Liberce pro paní Petru Rybkovou, Slovanská 312, Liberec 25 na dobu 
neurčitou. 

3. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 345/1, zastavěná plocha o výměře 90 m2 za 
roční nájemné 926,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 342/2 zahrada o výměře 135 m2     
v k. ú. Vesec u Liberce pro manžele Oldřicha a Zdeňku Kopáčovy, Slovanská 312, 
Liberec 25 na dobu neurčitou. 

4. Rada města schvaluje nájem části p. p. č. 158/1, zahrada, o výměře 200 m2 za roční 
nájemné ve výši 2.000,- Kč a výpůjčku části p. p. č. 158/1, zahrada, o výměře 400 m2 
bezúplatně v k. ú. Janův Důl u Liberce pro paní Michaelu Ngwenovou, Křižíkova 
189/58, Liberec 9, na dobu neurčitou. 

III. Výpůjčka pozemku 
1. Rada města schvaluje výpůjčku části p. p. č. 158/1, zahrada o výměře 270 m2, v k. ú. 

Janův Důl u Liberce, bezplatně pro paní Věru Loukotovou, Volgogradská 65/42, 
Liberec 9 na dobu neurčitou. 

IV. Věcné břemeno 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 

zemní telefonní přípojky a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1110/1, 
ost. plocha v k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro 
ČESKÝ TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 108,- 
Kč/m2. 

2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2208/1, trvalý 
travní porost v k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro 
ČESKÝ TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 6019336, za cenu 108,- 
Kč/m2. 

3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 843/1, ost. 
plocha v k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro 
ČESKÝ TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 6019336, za cenu 108,- 
Kč/m2. 

4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1203/1, ost. 
plocha a p. p. č. 1221, ost. plocha v k. ú. Krásná Studánka, na dobu životnosti 
telekomunikačního zařízení pro ČESKÝ TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, 
IČO 6019336, za cenu 36,- Kč/m2. 

5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
vodovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu části p. p. č. 1130, trvalý 
travnatý porost v k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě ve prospěch vlastníka p. p. č. 1147, jejichž vlastníky jsou v současné době 
manželé Josef a Mgr. Hana Heindorferovi, bytem Revírní 84, Liberec 15 a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu 72,- Kč/m2. 

6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 
kabelové přípojky NN a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 46/1, louka 
p. p. č. 53/12, ost. plocha, p. p. č. 59/8, louka p. p. č. 239/2, orná půda v k. ú. 
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2. 
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení 

kanalizační přípojky a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 565, travní 
porost, p. p. č. 576/2, ostatní plocha, v k. ú. Františkov u Liberce, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., se 
sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČO 49099469, za cenu 108,- Kč/m2. 

8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení 
kabelového vedení a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na části p. p. č. 4272/1, 
ostatní plocha a části p. p. č. 6118, ostatní plocha v k. ú. Liberec, na dobu životnosti 
telekomunikačního zařízení pro ČESKÝ TELECOM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 5, 
IČO 60193336, za cenu 108,- Kč/m2. 

V. Změna usnesení 
1. Změna oprávněného z věcného břemene a změna doby platnosti 

a) Rada města ruší usnesení č. 231/00/II/1 ze dne 16. 5. 2000 a schvaluje 
zřízení věcného břemene spočívající v právu strpění uložení plynovodního 
potrubí a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu daného díla na p. p. č. 
1982/1, ostatní plocha v k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti stavby pro 
Severočeskou plynárenskou, a. s., Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO 
49903209 za cenu 108,- Kč/m2. 

2. Změna předmětu nájmu 
a) Rada města mění usnesení č. 365/01/I/55 z 14. 8. 2001 a schvaluje nájem 

části p. p. č. 690/1, p. p. č. 690/8 a p. p. č. 690/13, v k. ú. Horní Hanychov, 
o celkové ploše 6173 m2, v majetku Lesů České republiky, Přemyslova 
1106, Hradec Králové, IČO 42196451, za roční nájemné ve výši 92.595,- 
Kč. 

VI. Záměr nájmu pozemku 
1. Rada města schvaluje záměr nájmu části p. p. č. 309/1, ostatní plocha, v k. ú. Liberec. 

USNESENÍ Č. 165/04 

Úprava ceny budovy č. p. 528, ul. Železná, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

snížení ceny budovy č. p. 528, ul. Železná, Liberec 1 a pozemku p. č. 463, k. ú. Liberec na 
450.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
1. zajistit zřízení věcného břemene přístupu k nemovitostem pro sousedící vlastníky, 

T: 05/04 
2. vyhlásit opakované výběrové řízení na prodej výše uvedené budovy vč. příslušného pozemku. 

T:  05/04 

USNESENÍ Č. 166/04 

Věcné břemeno – vrácení platby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vrácení finančních prostředků ve výši 34.400,- Kč, zaplacených paní Kasalovou v souvislosti se 
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zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 489/1, k. ú. Františkov u Liberce, 
z důvodu bezdůvodného obohacení Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru správy kapitálu,  
nárokovat potřebné finanční prostředky. 

T: 06/2004 

USNESENÍ Č. 167/04 

Zásady postupu při privatizaci pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města 
Liberec dle přílohy  
 

ZÁSADY  POSTUPU  PŘI  PRIVATIZACI  POZEMKŮ 
VE  VLASTNICTVÍ  A  SPOLUVLASTNICTVÍ  STATUTÁRNÍHO  

MĚSTA  LIBEREC 
 

Čl. I 

                                                ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Zásady  postupu  při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města   

Liberec (dále jen zásady) upravují   podmínky   postupu  při privatizaci pozemků ve vlastnictví 
a  spoluvlastnictví   Statutárního města  Liberec. Zásady  jsou  závazné  pro  všechny orgány 
Statutárního města  Liberec. 

 
2. Pozemky v katastrálním území Vratislavice nad Nisou budou privatizovány po projednání 

v příslušných orgánech Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, které předchází 
projednání v radě a zastupitelstvu města. 

 
3. Tajemník Magistrátu města Liberec zřídí poradní orgán – pracovní skupinu pro koordinaci 

majetkoprávních operací (dále pracovní skupina) a jmenuje členy pracovní skupiny – zástupce 
příslušných odborů Magistrátu města Liberec. Úkolem pracovní skupiny je prvotní posouzení 
navržené privatizace konkrétního pozemku z hlediska možného střetu zájmů v oblasti rozvoje 
města, investičních aktivit města, ochrany přírody a životního prostředí apod.. 

 
4. Dlouhodobým nezájmem o odkoupení pozemku se rozumí nabídka k prodeji konkrétního 

pozemku (vyhlášená formou výběrového  řízení  a  inzerovaná  za  schválených  podmínek,  
vyvěšená  na  úřední  desce  a  informační   tabuli  odboru  správy  kapitálu, případně zveřejněná 
v elektronické podobě  na internetových stránkách Statutárního města Liberec), o  kterou nebyl 
projeven  zájem min. po dobu 3 měsíců. 

 
Čl. II 

PŘEDMĚT PRIVATIZACE 

 
1. Pozemky jsou rozděleny do  kategorií.   
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2. Jednotlivé kategorie pozemků a jejich charakteristika jsou definovány „Interním předpisem ke 

stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města Liberec“. 
 
3. Předmětem privatizace je vždy příslušný pozemek nebo jeho část, včetně všech vedlejších 

staveb a trvalých porostů na něm se nacházejících, a to ve stavu a provedení ke dni schválení 
prodeje příslušného pozemku v zastupitelstvu města. 

 
 Čl. III 

ÚČASTNÍCI PRIVATIZACE 

 
1. Odkoupit pozemek ve vlastnictví Statutárního města Liberec mohou fyzické nebo právnické 

osoby, které jsou oprávněny dle platných právních předpisů nabývat do vlastnictví nemovitosti 
na území České republiky. 

 
2. V případech stanovených zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění nemůže být podíl na 

stavebním pozemku převeden jiné osobě než vlastníkovi příslušné bytové nebo nebytové 
jednotky. 

 
3. Osoba užívající pozemek na základě smluvního vztahu má právo přednosti k odkoupení tohoto 

pozemku, pokud v rámci prvého vyhlášeného výběrového řízení vyrovná nejvyšší nabídku 
učiněnou případným dalším zájemcem. Toto právo se neuplatní v případě, kdy dalším zájemcem 
je vlastník jednotky v budově související s dotčeným pozemkem. 

 
4. Vlastníci jednotek mají v rámci prvého výběrového řízení právo přednosti k odkoupení 

pozemku(ů) souvisejícího s dotčenou budovou za vyhlášených podmínek.  V případě více 
zájemců z řad vlastníků jednotek rozhoduje o pořadí nabídnutá cena.  

  
5. Spoluvlastník(spoluvlastníci) dotčeného pozemku(ů) má předkupní právo ke zbývajícímu podílu 

na tomto pozemku dle § 140, § 606 zákona č. 40/1964 Sb.v platném znění. 
 
6. Kupní smlouva na prodej pozemku nebo jeho části nebude uzavřena s osobou, která neplní 

jakékoliv závazky vůči Statutárnímu městu Liberec.   
 

Čl. IV 

 POSTUP PŘI PRIVATIZACI POZEMKU 
 

1. Nabídka k odkoupení pozemku je zpravidla realizována formou výběrového řízení, resp. 
dražbou, popřípadě elektronickou dražbou. 

 
2. Výjimku z odst. 1. tvoří pozemky podléhající režimu zákona č. 72/1994 Sb. v platném  znění. 
 
3. Privatizace pozemku bude projednána v pracovní skupině a s jejím stanoviskem následně 

v komisi pro privatizaci nemovitostí (dále KPN)  a dále pak předložena k projednání radě města. 
 

4. Prodej pozemků, o jejichž odkoupení byl projeven zájem v rámci vyhlášeného výběrového 
řízení, bude projednán v komisi pro výběrová řízení (dále KVŘ), případně v komisi pro výběr 
investorů (dále KVI) a následně se stanoviskem této komise předložen k projednání radě a 
zastupitelstvu města. 

 
5. Zájemci, kteří písemnou formou projeví zájem o odkoupení konkrétního pozemku, budou 
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písemně informováni obecně o termínech a formě zveřejňování jednotlivých nabídek 
Statutárního města Liberec k  odkoupení pozemků.  

6. Osoba užívající pozemek na základě smluvního vztahu bude písemně informována o zařazení 
dotčeného pozemku do privatizačního procesu.  

    V případě prodeje pozemků souvisejících s budovou prodanou dle zák. č. 72/1994 Sb. (po 
jednotlivých bytových jednotkách) bude o zařazení dotčeného pozemku do privatizačního 
procesu informováno společenství vlastníků jednotek v příslušné budově. 

7. Pozemky schválené  uvedeným způsobem k prodeji budou zveřejňovány opakovaně. Nabídka 
pozemků bude postupně doplňována o případy u nichž dojde ke schválení záměru prodeje. 

   Období zveřejnění nabídky k odkoupení pozemků je stanoveno nejméně na jeden měsíc. 
8. Pozemek související s budovou privatizovanou dle zákona č. 72/1994 Sb. (po jednotlivých 

jednotkách) bude odprodán pouze v případě zájmu o odkoupení tohoto celého nabídnutého 
pozemku, případně celého zbývajícího podílu ve vlastnictví Statutárního města Liberec. 

Čl. V 

CENA POZEMKŮ 
 
1. Cena pozemku se stanoví dle platného „Interního předpisu ke stanovení cen pozemků ve 

vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města Liberec“. 
2. Pozemek(y) související s budovou s více než 11 bytovými jednotkami bude zařazen v kategorii 

pozemků F. 
3. Pozemek(y) související s budovou s méně než 12 bytovými jednotkami bude zařazen v kategorii 

pozemků D. 
4. Pozemek(y) stavební, zastavěný budovou v soukromém vlastnictví či spoluvlastnictví, bude 

zařazen v kategorii pozemků B. 
5. V případech, kdy je prodej pozemku v zájmu Statutárního města Liberec,  může být radě města 

předložen opakovaně návrh na snížení ceny pozemku kategorie C, D, E, F, G o 20%. 
Podmínkou snížení ceny je dlouhodobý nezájem o odkoupení konkrétního pozemku.   

 
Čl. VI 

PLATEBNÍ A DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY 
 

1. Celá kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy. 
2. Termín podpisu kupní smlouvy se stanoví: 
     a) v případě jediného zájemce do 90 dnů, 
     b) v případě více zájemců do 45 dnů 
     ode dne schválení příslušné majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
3. V případě jediného zájemce může zastupitelstvo města na základě písemné žádosti prodloužit 

lhůtu k podpisu kupní smlouvy, max.  však  o jeden měsíc. 
 
4. V případě zájmu o odkoupení pozemku nebo jeho ideálního podílu nabízeného formou 

výběrového řízení, zaplatí zájemce na účet města nejpozději v den ukončení vyhlášeného 
výběrového řízení na prodej konkrétního pozemku jistinu ve stanovené výši. Hodnota jistiny se 
stanoví ve výši 10% ceny konkrétního pozemku, přičemž se zaokrouhluje  na celé stokoruny 
nahoru. 

 
5. V případě splnění schválených platebních podmínek ze strany zájemce bude jistina započtena 

do kupní ceny. Pokud kupní smlouva nebude ze strany zájemce podepsána nejpozději v termínu 
schváleném zastupitelstvem města, případně nebudou splněny ze strany zájemce schválené  
platební podmínky, propadne jistina ve prospěch prodávajícího. 

    Jistina zaplacená ze strany zájemce, schváleného zastupitelstvem města jako druhého v pořadí, 
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bude vrácena neprodleně po zaplacení kupní ceny příslušného pozemku ze strany zájemce 
schváleného jako prvého v  pořadí. 

Čl. VII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Rada města může předložit zastupitelstvu města návrh na privatizaci pozemku způsobem, který 

neodpovídá těmto zásadám. 
 
2. Dle dříve stanovených podmínek budou radě města předloženy případy doprodeje podílů 

pozemků příslušných k vymezeným jednotkám pokud bude nejpozději do 31. 5. 2004 ze strany 
vlastníků jednotek přijata závazná nabídka. 

 
3. Případy prodejů konkrétních pozemků, které jsou rozpracované před datem 1. 4. 2004 a 

současně projednané KPN, případně KVŘ, budou radě města předloženy k projednání  dle dříve 
stanovených podmínek a cen stanovených na základě interního předpisu platného k 31.3.2004. 

 
4. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města 

Liberec byly schváleny usnesením Rady města Liberec č. 167/04 ze dne 6. 4. 2004 a nabývají 
účinnosti dne  6. 4. 2004  

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
zřídit poradní orgán – pracovní skupinu pro koordinaci majetkoprávních operací. 

T: 16. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 168/04 

Interní předpis o cenách pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

„Interní předpis dle přiložené přílohy ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví 
Statutárního města Liberec ze dne 16. 3. 2004.  
 

INTERNÍ  PŘEDPIS   
 

KE  STAVOVENÍ  CEN  POZEMKŮ VE  VLASTNICTVÍ A  SPOLUVLASTNICTVÍ  
STATUTÁRNÍHO  MĚSTA  LIBEREC  ZE  DNE  16.3.2004. 

 
§1 

Cenová pásma 
 

Území obce je rozděleno do pěti cenových pásem č. I., II., III., IV. a V.  Každé takto stanovené cenové 
pásmo tvoří dále vymezený soubor urbanistických obvodů, jako základních jednotek územního členění 
obce. 

 

§2 
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Složení jednotlivých cenových pásem 
 

CENOVÉ  
PÁSMO 

ČÍSLO  URBANISTICKÉHO  OBVODU 

I. 001, 004, 005,034 (část)*, 035 
II. 002, 003, 006, 007, 008, 031, 032, 033, 034 (část)**, 036,081, 082, 

093 
III. 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 022, 023, 027, 029, 

037, 038, 048, 060, 061, 078, 079, 083, 084, 085, 086, 090, 091, 092, 
094, 095 

IV. 011, 019, 020, 024, 026, 028, 039, 040, 042, 043, 044, 045, 046, 049, 
050, 051, 057, 058, 059, 063, 080, 087, 089, 096, 097 

V. 025, 041, 047, 052, 053, 056, 062, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 088, 
098 

 
Pozn.: 
*     část urbanistického obvodu 034 směrem do středu obce, vymezená ulicemi Masarykova, Vítězná, Husova 
**   zbývající část urbanistického obvodu 034 
 

§3 
Kategorie pozemků 

 
Pro účely tohoto cenového předpisu jsou jednotlivé pozemky rozděleny do sedmi kategorií: 
 

A   Pozemky stavební 
Pozemky snadno využitelné pro stavbu, určené platným územním plánem pro stavbu či 
zastavění,  charakteru zastavěná plocha a nádvoří. 
Možnost napojení na veřejné inženýrské sítě do 200 m. 
 

B   Pozemky stavební – podmíněně využitelné 
Pozemky podmíněně využitelné pro stavbu, určené platným územním plánem pro stavbu 
či zastavění, v katastru nemovitostí vedené jinak než zastavěné plochy a nádvoří. Dále pak 
např. pozemky charakteru ostatní plocha – dráhy, dálnice, silnice, ostatní komunikace 
(včetně parkovacích ploch), ostatní dopravní plochy, manipulační plochy apod.. 
 
Možnost napojení na veřejné inženýrské sítě nad 200 m, přístup po nezpevněných 
komunikacích, stavební záměr podmíněn vynětím ze zemědělského půdního fondu (ZPF), 
event. lesního půdního fondu (LPF), pozemek v ochranném pásmu apod..  

 

C   Pozemky nestavební 
Pozemky snadno využitelné, určené platným územním plánem pro ostatní využití, ne ke 
stavbě a zastavění, charakteru zahrada, ostatní plocha -  zeleň v zástavbě, ostatní veřejná 
zeleň, hřiště, stadiony, koupaliště, ostatní sportoviště apod.. 
Týká se zejména zahrad nebo ostatních ploch, které tvoří jednotný funkční celek se 
stavbou a stavebními pozemky, výše uvedeného způsobu využití  a pod.. 
 

D   Pozemky nestavební – podmíněně využitelné 
Pozemky podmíněně využitelné, určené platným územním plánem pro ostatní využití, ne 
ke stavbě a zastavění. 
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Týká se zejména pozemků umístěných v ochranných pásmech (mimo ochranná pásma 
podzemních inž. sítí), zátopových oblastech, chráněných krajinných oblastech a pod.,  
které netvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky a pod. 

E   Pozemky rekreační 
Pozemky zastavěné rekreační nebo zahrádkářskou chatou, pozemky které tvoří jednotný 
funkční celek s rekreační nebo zahrádkářskou chatou, pozemky v zahrádkářských 
koloniích a pod.. 

 

F   Pozemky nevyužitelné 
Pozemky nezastavitelné, zbytkové, výše popsanými způsoby nevyužitelné.  
Dále pak pozemky, které jsou  přístupy a příjezdy ke stavbě (nemovitosti), event. 
manipulační plochy mezi garážemi, účelové komunikace, parkovací plochy apod.. 

 

G  Ostatní pozemky 
Pozemky lesní, nelesní s lesním porostem, zemědělské (intenzívně využívané pro 
zemědělskou výrobu a platným územním plánem určený k tomuto druhu činnosti), 
roklina, ochranná hráz, skála, močál, bažina, pozemky vodních nádrží a pod hrází vodní 
nádrže a pod.. 

 

§4 
Základní ceny pozemků (ZC) 

 
Základní ceny pozemků v jednotlivých pásmech a kategoriích jsou stanoveny v Kč/ m2.    
  

KATEGORIE  POZEMKU 
A B C D E F 

CENOVÉ  PÁSMO       

I. 2 500 2 000 1 000 500 400 250 
II. 1 700 1 360 680 340 400 170 
III. 1 100 880 440 220 320 110 
IV. 700 560 280 140 160 70 
V. 500 400 200 100 120 50 

 

§5 
Stanovení jednotkové ceny pozemku (JC) 

 
Základní cena pozemku (ZC) v příslušném cenovém pásmu a kategorii se upraví koeficientem K3. 
Takto upravená základní cena (ZC) je pak výslednou jednotkovou cenou příslušného pozemku (JC). 
Jednotková cena se aritmeticky zaokrouhluje na celé desetikoruny. 
 

§6 
Stanovení celkové ceny pozemku 

 

1) Celková prodejní cena  pozemku se stanoví  jako součin jednotkové ceny pozemku (JC) a 
výměry pozemku – předmětu prodeje. K takto vypočtené ceně se připočtou  náklady 
spojené s realizací prodeje pozemku. Náklady  spojené s  realizací  prodeje  pozemku se  
rozumí  veškeré účelně vynaložené náklady, které vznikly prodávajícímu  v souvislosti s 
přípravou a prodejem konkrétního pozemku. Zpravidla jsou tvořeny náklady na 
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2)  Celková cena pozemků zařazených do kategorie G  je součtem ceny příslušného pozemku 

stanovené dle platných zákonů a vyhlášek pro oceňování majetku (nemovitostí), a to na základě 
zpracovaného znaleckého posudku, a nákladů spojených s realizací prodeje pozemku stanovených 
dle odst.1. Takto stanovená celková cena pozemku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 

 

§7 
Koeficient K3 

 
1)  Koeficient K3 charakterizuje příslušný pozemek z pohledu jeho polohy v cenovém pásmu. 
 
2)  Hodnota koeficientu K3 se pohybuje v rozmezí:  1,00 - 2,00. Minimální krok pro zvýšení 

(snížení) koeficientu K3 je 0,05. 
 
3) Výše  koeficientu  K3  se stanoví zpravidla s ohledem na dříve schválené hodnoty K3 u pozemků 

v konkrétních cenových pásmech, s přihlédnutím k poloze pozemku v obci a jeho využitelnosti. 
Přitom zpravidla platí zásada, že směrem ke středu obce v příslušném cenovém pásmu se 
koeficient zvyšuje. Nejvyšší hodnoty pak koeficient dosahuje na vnitřní hranici každého cenového 
pásma, u cenového pásma  I. pak v nejužším centru obce. 

 
4) Koeficient K3 schvaluje rada města po projednání v KPN. 
  
 

§8 
Závěrečná ustanovení 

 

1)  Rada města může předložit zastupitelstvu města návrh na stanovení ceny nemovitostí 
(pozemků) způsobem, který neodpovídá těmto stanoveným 
postupům. 

2)  Ceny pozemků stanovené dle tohoto interního předpisu jsou dle příslušných vyhlášek a předpisů 
považovány za ceny smluvní. 

3) Zrušuje se: 

- interní předpis ke stanovení cen pozemků přijatý usnesením rady města č. 114/96 ze dne 
2.4.1996, 

- interní postup při doprodeji pozemků ve vlastnictví města souvisejících s budovou a předpis ke 
stanovení cen těchto pozemků přijatý usnesením rady města č. 350/99 ze dne 21.9.1999, 

- předpis o majetkoprávním vypořádání pozemků souvisejících s finskými domky schválený 
poradou vedení dne 12.1.1998, 

- předpis o majetkoprávním vypořádání pozemků v případě neregistrovaných dohod o zřízení 
práva osobního užívání pozemku přijatý usnesením rady města č. 177/01 ze dne 3.4.2001. 

4)   Tento interní předpis pro stanovení cen pozemků nabývá účinnosti dne 1.4.2004. 
 
Tento interní předpis byl schválen Radou města Liberec, usnesením č. 168/04 ze dne 6. 4. 2004. 

USNESENÍ Č. 169/04 
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Výsledky inventarizace majetku, zásob a dokladové inventarizace Statutárního 
města Liberec za rok 2003 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s inventarizací majetku k 1. 10. a 31. 12. 2003, zásob a dokladové inventarizace k 31. 12. 2003 a 
vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 4. 2004 
2. Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec 
      projednat tento stav s Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

T: 27. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 170/04 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Marii Gmitterové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 1070 
2. Ing. Zdence Emingerové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci VI, Burianova 1070 
3. Emilii Buršíkové – přidělení bytu o vel. 1+0 I. kat. v Liberci XII, Šimáčkova 583 

a  u k l á d á  

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

T: 31. 5. 2004 

USNESENÍ Č. 171/04 

Dohoda o výměně bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výměnu bytů mezi:  
Zdenou Kaliášovou, Soukenné náměstí 26/7, Liberec III 
Olgou Kančiovou, U Lomu 192/16, Liberec II 

a  u k l á d á  

Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče,  
vydat souhlas s dohodou o výměně bytů. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 172/04 

Zrušení usnesení 

Rada města po projednání 
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z r u š u j e  

Jozefu Kančimu přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+0 I. kat. v Liberci 3, nám. Soukenné 26/7 na 
základě pořadníku 

a  s c h v a l u j e  

výjimku ze Směrnice pro vyřizování žádostí o nájmy bytů a poskytování bytových náhrad – 
ponechání žádosti v pořadníku. 

USNESENÍ Č. 173/04 

Návrh sportovní komise a Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro II. a III. 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 v rámci II. kola 2004 ve výši 110 000,- Kč a III. kola 2004 ve 
výši 1,187.500,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh sportovní komise a Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v rámci II. kola 2004 ve výši 110 000,- Kč a III. 
kola 2004 ve výši 1,187.500,- Kč Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 27. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 174/04 

Vyhodnocení nákladů a výnosů provozu kona Lípa a kina Varšava za rok 2003 a 
návrh dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 uzavřené mezi Městem 
Liberec a Ing. Karlem Mužákem 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu Vyhodnocení nákladů a výnosů provozu kina Lípa a Varšava za rok 2003, 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
1. předložit radě města vždy nejpozději do 15. 4. běžného roku zprávu Vyhodnocení nákladů a 

výnosů provozu kina Lípa a Varšava za předchozí rok,  
2. zajistit vypracování a předání dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 ze dne 1. 4. 1995 

uzavřené mezi Městem Liberec a Ing. Karlem Mužákem. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 175/04 

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Naivní divadlo 
Liberec ve věci vyjmutí svěřeného pozemku p. č. 131 v k. ú. Liberec 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyjmutím svěřeného pozemku p. č. 131 v k. ú. Liberec ze zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Naivní divadlo Liberec dodatkem č. 3 ke zřizovací listině 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit odsouhlasený návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Naivní divadlo Liberec ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 27. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 176/04 

Kritéria pro přiznání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení RM č. 114/03 - Kritéria pro přiznání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení ze 
dne 18. 3. 2003, 

s c h v a l u j e  

kritéria pro přiznání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
postupovat ve věci přiznání platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení dle schváleného 
návrhu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 177/04 

Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole 
„Jizerka“ Liberec, Husova 184/72 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření upravené smlouvy o pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou mezi Mateřskou 
školou „Jizerka“ Liberec, Husova 184/72 a Českou školní inspekcí, Fráni Šrámka 37, Praha 5 

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. 178/04 

Jmenování ředitele Mateřské školy „Čtyřlístek“ Liberec, Tovačovského 166/27 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Janu Kolínskou do funkce ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“ Liberec, Tovačovského 

Stránka 14/19 



166/27, ke dni 1. 5. 2004, 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“ Liberec, Tovačovského 166/27 dle důvodové 
zprávy 

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 se jmenováním 

ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“ Liberec, Tovačovského 166/27 
2. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Čtyřlístek“ Liberec, 

Tovačovského 166/27 
3. zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 179/04 

Rekonstrukce a dostavba Městského stadionu v Liberci – „Smlouva o poskytnutí 
účelové investiční dotace – příspěvku z Investičního fondu Libereckého kraje“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí účelové investiční dotace – příspěvku z Investičního fondu Libereckého kraje na akci 
„Výstavba multifunkční haly v Liberci“, registrovanou u Ministerstva financí ČR pod názvem 
„Rekonstrukce a dostavba Městského stadionu v Liberci“, ve výši 20,0 mil. Kč 

2. smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace – příspěvku z Investičního fondu Libereckého 
kraje SH/157/2004 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace – příspěvku z Investičního 
fondu Libereckého kraje SH/ 157/2004 ve výši 20,0 mil. Kč na akci „Výstavba multifunkční haly 
v Liberci“. 

T: 04/2004 

USNESENÍ Č. 180/04 

1. Dohoda o zrušení nájemních smluv LESY ČR/SML č. 01065 z 10. 2. 1997 a 
č. 01071 z 12. 11. 1996 

2. Uzavření nové nájemní smlouvy LESY ČR/SML č. j. 7003/04/0017 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků č. j. 7003/03/0034 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Ukončení nájemních vztahů vyplývajících z nájemních smluv č. A/1071-246 ze dne 12. 11. 
1996 a č. B/246/1065 z 10. 2. 1997, kterými si SML pronajalo pozemky od LESY ČR, s. p. na 
Ještědu. 

2. Uzavření nájemní smlouvy č. 7003/04/0017 s LESY ČR, s. p. na pozemky v k. ú, Horní 
Hanychov p. p. č. 690/29, 690/58, 690/19, 690/7, 690/9, 690/23, 690/13 a 690/15. 

3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků společnosti SAJ, a. s. č. 7003/03/0016, 
kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o pozemky pronajaté nájemní smlouvou č. 7003/04/0017 
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a  u k l á d á  

Ing. Pavle Neprašové, vedoucí odboru rozvojových projektů, 
předložit dohody o zrušení nájemních vztahů, nájemní smlouvu a dodatek č. 1 ke smlouvě o 
výpůjčce k podpisu primátorovi města. 

T: do 30. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 181/04 

Oprava hlavní radniční věže – uplatnění žádosti o dotaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uplatnění žádosti o dotaci na Ministerstvu kultury ČR pro rok 2005 na akci: Oprava hlavní věže 
liberecké radnice 

a  u k l á d á  

Ing. Pavle Neprašové, vedoucí odboru rozvojových projektů, 
připravit a uplatnit žádost o dotaci na Ministerstvu kultury ČR. 

T: 9. 5. 2004 

USNESENÍ Č. 182/04 

Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1/ s předloženou zprávou o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města 
Liberec za rok 2003 

2/ s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků MFRB na rok 2004  
pro akce problémové a rozestavěné z minulých let: 

1. Spolek pro zvelebení Harcova, IČ 2663490279, pro lokalitu Harcov, Lukášovská, 
Kadlická ve výši 3,15 mil. Kč. 

2. Občanské sdružení „Sluneční lázně“, IČ 26602253, pro lokalitu ul. U Slunečních lázní 
ve výši 1,85 mil. Kč. 

3. Zahradní Město Liberec a. s., IČ 25407236, dokončení ul. Holubova, Vesec, ve výši 
1,00 mil. Kč. 

pro akce, které byly vybrány na základě vyhlášeného výběrového řízení: 
1. HBAPS – stavební firma, Václav Kysela, IČ 61315818, pro lokalitu Vesec, ul. Na 

Kopci ve výši 2,5 mil. Kč. 
2. Zdeněk Mikeš, bytem Selská 11, Liberec 12, IČ 15169821, pro lokalitu Staré 

Pavlovice, ve výši 0,5 mil. Kč. 
3. Manželé Francovi, bytem Ruprechtická 320/18, pro lokalitu Starý Harcov, ul. Vlčí 

vrch ve výši 0,3 mil. Kč. 
4. Nové bydlení Pavlovice, družstvo, IČ 25448617, pro lokalitu Staré Pavlovice, ve výši 

5,0 mil. Kč. 
5. Sdružení pro výstavbu Ruprechtice – Horská založeno dne 4. 10. 2002, pro lokalitu 

Horská a Na Kopci, ve výši 2,0 mil. Kč. 
6. Zahradní Město Liberec a. s., IČ 25407236, pro lokalitu Vesec, ul. Vyhlídková II, ve 

výši 1,5 mil. Kč 
3/ s doplněním znění usnesení RM č. 40/04 a to v bodě č. 3 se slovo ul. Vyhlídková nahrazuje 

Vyhlídková II 
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s c h v a l u j e  

1/ předložený návrh výše připojovacího příspěvku na sítě technické infrastruktury a komunikace 
pro žadatele: 

Josef Hlava, Pivovarská 344, Liberec 30  120 tis. Kč 
Lenka Váňová, Lomená 157, Tišice  120 tis. Kč 
Martin Tížek, Jeřmanická 482/17, Liberec 25  120 tis. Kč  
Jan Skrbek, Letná 436/6, Liberec 12  120 tis. Kč 
Robert Přemysl Jecha, Cihlářská 667, Liberec 6  150 tis. Kč 
Jiří Pavlů, Wintrova 497/36, Liberec 2  150 tis. Kč 
Jan Kočí, Vladimíra Černá, Národní 344/21, Liberec 8  120 tis. Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB,  
1. předložit zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o hospodaření s prostředky MFRB za rok 

2003 

T: 04/2004 
2. předložit návrh rozdělení finančních prostředků MFRB pro rok 2004 ke schválení 

zastupitelstvu města 

T: 04/2004 
3. předložit doplnění usnesení RM č. 40/04 a ZM č. 5/04 ke schválení zastupitelstvu města 

T: 04/2004 
4. uzavřít Smlouvy v souladu se Zásadami postupu při vybírání finančního příspěvku za 

připojení na sítě technické infrastruktury a komunikace ve schválené výši. 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 183/04 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem pozemků – p. č. 4940/1, 4942, 4959/1, 4982/1, 4982/3, 5202/1 a 5202/2 
doporučené k žádosti města o bezúplatný převod pozemků ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb. 
v platném znění, a to z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 184/04 

Poskytnutí finančního daru Nadaci Euronisa a Galerii H 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uvolněním částky 218.750,- Kč z rozpočtu města za rok 2004 za účelem poskytnutí 
finančního daru Nadaci Euronisa a Galerii H, 

2. s poskytnutím finančního daru Nadaci Euronisa ve výši 109.375,- Kč, 
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3. s poskytnutím finančního daru Galerii H, která organizovala XI. ročník mezinárodního 
sochařského sympozia, ve výši 109.375,- Kč 

a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora,  
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 185/04 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné poskytnutí znaku města společnosti Žilinská univerzita – Fotoklub Gama do 
připravované publikace „40 rokov Českobudějovického mapového okruhu“ 

a  u k l á d á  

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

T: 12. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 186/04 

Pracovní skupina Liberec – Amersfoort: odvolání a přijetí členů, projekty na rok 
2004 a výhled na rok 2005, včetně schválení zahraniční služební cesty do 
Amersfoortu v Nizozemí 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Jitku Doubnerovou  
Stanislava Doubravu  
Janu Lejdarovou  
Ing. Tomáše Šámala  
RNDr. Václava Poštolku  
Martina Dragera  
Helenu Rydvalovou  
Martina Krčmáře 
z funkce členů pracovní skupiny Liberec – Amersfoort, 

j m e n u j e  

Ing. Jiřího Skleničku 
do funkce člena pracovní skupiny Liberec – Amersfoort,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh postupu realizace projektů na rok 2004 a 2005,  

s c h v a l u j e  

zahraniční služební cestu do Amersfoortu ve dnech 15. – 18. dubna 2004 ve složení: 
Michael Dufek  – předseda  
Radek Sacher    – tajemník 
Vlasta Jelínková  – spolupráce mezi seniory  
Eva Ježková        – spolupráce v oblasti školství  
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Šárka Tischerová  – spolupráce v oblasti problematické mládeže 
Ing. Jiří Sklenička  –spolupráce v oblasti osvětových aktivit na poli historie a vzájemných vztahů 
Bc. Ondřej Červinka 

a  u k l á d á  

Milevě Slávikové, vedoucí odboru kanceláře primátora,  
1. písemně vyrozumět odvolané a jmenované členy, 

T: 30. 4. 2004 
2. zajistit financování služební cesty z rozpočtu odboru kanceláře primátora, 

T: ihned  
Radku Sacherovi, tajemníkovi pracovní skupiny, 
zajistit organizačně služební cestu do Amersfoortu. 

T: ihned 

UNSESENÍ Č. 187/04 

Výsledek opakovaných výběrových řízení na obsazení pozic ředitelů 
příspěvkových organizací Zoologická zahrada Liberec a Kojenecký ústav a 
dětský domov Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

ředitelem příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec pana MVDr. Davida Nejedlo na 
základě výsledku výběrového řízení a stanoví mu plat dle důvodové zprávy od 1. 5. 2004, 

u k o n č u j e  

výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský domov Liberec bez 
jmenování ředitele 

a  u k l á d á  

Mgr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
vypracovat příslušné pracovněprávní doklady k jejich jmenování.  

T: ihned 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 majetkoprávní vypořádání čekáren MHD včetně souvisejících pozemků – Ing. Fuchs 
 využití pečovatelské služby v domech s pečovatelskou službou na území města Liberce – 

Bc. Červinská 
 informace o průběhu přípravných prací na investiční akci „Poniská cyklostezka, úsek 

kolem areálu LVZ a. s.“  – Ing. arch. Bílek 
 k záměru pronájmu nebytových prostor mezi ND a Ing. L. Mandou a Rybářskou baštou – 

Ing. Krenk 

 

 

 
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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