
 

U S N E S E N Í  

 Z 10. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 17. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 266/05 

Přijetí systémové dotace z Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce ZŠ 
Broumovská č. p. 847/7 Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí systémové dotace ve výši 6,750 mil. Kč z Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce 
ZŠ Broumovská č. p. 847/7 Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření 6,750 mil. Kč do příjmové i výdajové části. 

T: 06/2005 

USNESENÍ Č. 267/05 

Výstavba softbalového a baseballového hřiště – přijetí investiční dotace 
z Libereckého kraje a její poskytnutí Sportovnímu klubu baseballu a softball 
clubu Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci „Výstavba 
softbalového a baseballového hřiště“ ve výši 2 mil. Kč 

2. s následným poskytnutím této účelové investiční dotace na akci „Výstavba softbalového a 
baseballového hřiště“ ve výši 2 mil. Kč Sportovnímu klubu baseballu a softball clubu Liberec, 
zastoupené Petrem Kupfem, presidentem klubu, se sídlem Winterova 14, 460 01 Liberec 1, 
IČO 46749705 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit přijetí a následné poskytnutí investiční dotace ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec. 

T: 26. 5. 2005 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

po schválení přijetí a poskytnutí účelové investiční dotace v zastupitelstvu města zařadit do 
nejbližšího rozpočtového opatření částku 2 mil. Kč do příjmové i výdajové části rozpočtu 
Statutárního města Liberec. 

T: 06/05 – kontrolní 
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USNESENÍ Č. 268/05 

Majetkoprávní operace – výkup nemovitostí od pí. Chládkové a pí. Cmuntové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem domu č. p. 366 včetně příslušenství na st. p. č. 248, st. p. č. 248 a p. p. č. 249, vše v k. 
ú. Rochlice u Liberce od Miluše Chládkové a Růženy Cmuntové, bytem České mládeže 366/25, 
Liberec 6, za celkovou výkupní cenu 5,356.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na výkup nemovitostí ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 269/05 

Majetkoprávní operace – výkup nemovitosti od p. Chládka 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem p. p. č. 240/2 v k. ú. Rochlice u Liberce od Ing. Jiřího Chládka, bytem Lukášovská 104, 
Liberec 16, za celkovou výkupní cenu 380.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na výkup nemovitosti ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 270/05 

Návrh majetkoprávní operace – dar nemovitého majetku Libereckému kraji 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem majetkoprávní operace – darem níže uvedeného nemovitého majetku: 
a) areálu bývalé ZŠ na Králově háji v Liberci V – Kristiánov, Dvorská ul., sestávající z budovy č. 

p. 447, ul. Dvorská, Liberec V – Kristiánov na st. p. č. 3498/1 a st. p. č. 3498/1 o výměře 556 
m2, zastavěná plocha a nádvoří („pavilon A“), objektu občanské vybavenosti – budova bez 
čísla popisného na st. p. č. 3494 a st. p. č. 3494 o výměře 714 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
(„pavilon C a D“), objektu občanské vybavenosti – budova bez čísla popisného na st. p. č. 
3495 a st. p. č. 3495 o výměře 716 m2, zastavěná plocha a nádvoří („pavilon E a F“), objektu 
občanské vybavenosti – budova bez čísla popisného na st. p. č. 3496 a st. p. č. 3496 o výměře 
764 m2, zastavěná plocha a nádvoří (tělocvična), objektu občanské vybavenosti - budova bez 
čísla popisného na st. p. č. 3497 a st. p. č. 3497 o výměře 475 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
(„pavilon B“), st. p. č. 3498/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří (pozemek pod 
trafostanicí), p. p. č. 3499 o výměře 21637 m2, ost. plocha – sportoviště a rekreační plocha 
(školní hřiště a ostatní plochy) a dále z přístřešků nad spojovacími chodníky mezi jednotlivými 
pavilony školy, hlavního řadu vodovodní přípojky a přípojek vody z hlavního řádu 
k jednotlivým pavilonům, vodoměrné šachty, hlavní stoky přípojky kanalizace a kanalizačních 
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b) pozemky navazující na objekt „Centrum Králův háj“ – p. p. č. 3558/3 o výměře 77 m2, ostat. 
plocha, p. p. č. 3559/5 o výměře 282 m2, ostat. plocha, p. p. č. 3559/6 o výměře 1058 m2, ostat. 
plocha a p. p. č. 3559/14 o výměře 337 m2, ostat. plocha, vše v k. ú. Liberec, obci Liberec, 
znaleckým posudkem oceněné na 256.318,- Kč, 

pro Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 7089150800 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace – dar nemovitého majetku pro Liberecký kraj, U Jezu 
642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 7089150800 ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 271/05 

Přijetí daru od TJ Slovan Liberec TBT – pozemek pod hřištěm s umělou trávou 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím daru pozemku p. p. č. 5395/1 v k. ú. Liberec o výměře 9553 m2 z majetku TJ Slovan 
Liberec TBT, a to formou darovací smlouvy o bezúplatném převodu předmětného pozemku na 
Statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 272/05 

Pronájem objektu č. p. 839, ul. Broumovská, Liberec 6 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr pronájmu nemovitostí – objektu č. p. 839 na st. p. č. 1429/63, včetně st. p. č. 839, 
pozemků p. č. 1429/328, 1429/329, 1429/330, 1429/331, 1429/332, 1429/333, 1429/334, 
1429/335, 1429/336, 1429/337, 1429/338 vše v k. ú. Rochlice u Liberce Soukromé obchodní 
akademii a obchodní škole s. r. o., IČ 250 18 507, se sídlem Dvorská 447, Liberec 5, za 
podmínek: 
 formou smlouvy o nájmu a správě nemovitostí, 
 s účinností nájemní smlouvy od 1. 7. 2005 do 1. 7. 2006, 
 nájemným ve výši 1,- Kč/m2/rok, 

2. uzavření dohody mezi Statutárním městem Liberec a Střední odbornou školou gastronomie a 
služeb a Středním odborným učilištěm o ukončení „Smlouvy o výpůjčce nemovitostí“ 
uzavřené dne 15. 5. 1992 ke dni 20. 6. 2005, 

3. uzavření dohody mezi Statutárním městem Liberec a Soukromou obchodní akademií a 
obchodní školou s. r. o. o ukončení „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ č. 3500/99/04 ke 
dni 20. 6. 2005 
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a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
1. předložit radě města ke schválení nájem nemovitostí – objektu č. p. 839 na st. p. č. 1429/63, 

včetně st. p. č. 839, pozemků p. č. 1429/328, 1429/329, 1429/330, 1429/331, 1429/332, 
1429/333, 1429/334, 1429/335, 1429/336, 1429/337, 1429/338 vše v k. ú. Rochlice u Liberce 
dle výše schváleného záměru. 

T: RM 21. 6. 2005 
2. zpracovat a předložit k podpisu „Dohodu“ o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním 

městem Liberec a Střední odbornou školou gastronomie a služeb. 

T: 31. 5. 2005 
3. zpracovat a předložit k podpisu „Dohodu“ o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 

mezi Statutárním městem Liberec a Soukromou obchodní akademií a obchodní školou s. r. o. 

 T: 31. 5. 2005 
4. projednat a připravit k odsouhlasení v radě města návrh majetkoprávní operace – převod 

dotčených (pronajatých) nemovitostí na Soukromou obchodní akademii a obchodní školu       
s. r. o., IČ 250 18 507, se sídlem Dvorská 447, Liberec 5 formou zápočtu kupní ceny proti 
splnění stanoveného závazku. 

T: 09/2005 

USNESENÍ Č. 273/05 

Návrh na demolici budov: Bývalý areál Severočeské energetiky a. s., ul. Máchova, 
Liberec VII 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s demolicí budov č. p. 492 a č. p. 159 umístěných na pozemcích p. č. 295 a 294, dále pak ostatních 
stavebních objektů bez čísel popisných umístěných na pozemcích p. č. 297/3 a 297/2 vše v k. ú. 
Horní Růžodol, pro účely zřízení parkovacích ploch, pro potřeby areálu Městského stadionu 
v Liberci 

a  u k l á d á  

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do výdajové části rozpočtu technického odboru 
částku 2,200.000,- Kč na demolici výše uvedených objektů, 

2. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
a) zajistit realizaci demolic výše uvedených objektů, 

T: neprodleně 
b) zajistit realizaci provizorních parkovacích ploch na dotčených pozemcích. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 274/05 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body IV., V., VI., VII., VIII., IX., X.: 
VI. Nájem pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem pozemku p. č. 474, k. ú. Liberec na dobu určitou, do doby předání 
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2. Rada města schvaluje nájem pozemků p. č. 999, 5793, 997, 5930 a 5929/2, k. ú. Liberec na 
dobu výstavby kanalizační stoky pro Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., Přítkovská 
1689, Teplice, IČO 49099469, za roční nájemné ve výši 58.035,- Kč. 

 
VII. Záměr směny pozemků 
1. neschváleno 
2. Rada města schvaluje záměr směny pozemků p. č. 1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 

1056/18, 1056/19, 1056/29 k. ú. Starý Harcov ve vlastnictví: Hůza Pavel Ing. a Šárka, bytem 
Nad Kadlickou 144, Liberec 15 za pozemek p. č. 1056/14, 1216 k. ú. Starý Harcov ve 
vlastnictví Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262978 
s doplatkem ceny cca 734.902,- Kč ve prospěch města. 

 
VIII. Zřízení věcných břemen 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení 

a příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 659/2, 606/3, 606/4 a 611/2, k. ú. 
Doubí u Liberce, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., 
Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2. 

2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky a příjezdu 
a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2105/24, 2105/25, 2105/26, 2105/29 a 
2105/31, k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby pro Stavební bytové družstvo Pozemní 
stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4, IČO 042722, za cenu 136,- Kč/m2. 

3. neschváleno 
 
IX. Pronájem nebytových prostor 
1. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru – garáže o výměře 19 m2 na Štefánikově 

náměstí 1135, Liberec 1, Ing. Evě Daňkové, rok narození 1951, bytem Štefánikovo náměstí 
1135, Liberec 1, nájemné 500,- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na 
vlastní náklady. 

2. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor – garáže o výměře 15 m2, ul. Masarykova 
628, Liberec 1, společnosti PSRO, IČO 27176185, se sídlem Staroměstské náměstí 11, Mladá 
Boleslav, nájemné 550,- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní 
náklady. V případě neuzavření smlouvy se nájemcem stanou manželé Dagmar a Mirko 
Gräfovi, nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok. 

3. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor – skladu CO o výměře 60 m2, ul. 
Kubánská 377, Liberec 5, Vodní záchranné službě ČČK, IČO 46746684, se sídlem 
Dobrovského 433/5, Liberec 2, nájemné 1,- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební 
úpravy pouze se souhlasem majitele a na vlastní náklady. 

 

X. Záměr prodeje a cena pozemků 
13. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5303, k. ú. Liberec formou veřejné dražby    

dobrovolné ze nejnižší podání 1,546.000,- Kč, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III. 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2005 
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USNESENÍ Č. 275/05 

Předkupní právo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 562/033 v budově č. 
p. 562, ul. Letná, Liberec 12, včetně příslušného podílu na společných částech budovy a pozemku 
p. č. 602/5, k. ú. Staré Pavlovice, za cenu 400.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 276/05 

Zařazení budovy č. p. 19, ul. Jablonecká, Liberec 1 do privatizačního procesu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyjmutím budovy č. p. 19, ul. Jablonecká, Liberec 1 ze „Seznamu nemovitostí vyřazených 
z privatizačního procesu“ 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
předložit návrh na vyjmutí předmětné budovy ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 277/05 

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 04/2005 
Uživatel   adresa      hrobové místo 
Dvořáčková Jiřina  Vlnařská 708, Liberec 6   Z8-17 
Poupová Jana  Zahradní 354, Liberec 11   DK-28 
Lehký Jaroslav  Javorová 591, Liberec 14   XX-42 
Richterová Bohumila Školní 369, Liberec 5    DK-525 
Cihlářová Petra  Česká 18, Liberec 25    STA-71 
Komárková Anna  Pastelová 1083, Liberec 6   Z8-5A 
Chybová Uršula  Na Perštýně 27, Liberec 4   M-39 
Chybová Uršula  Na Perštýně 27, Liberec 4   KZ-C-19 
Šuráň Josef, RNDr.  Jáchymovská 234, Liberec 10   STJ-8 
Bergrová Jana  Králův Háj 240, Liberec 5   XI-90 
Vinčálková Jindřiška Soukenická 739, Liberec 6   NO 
Kareš Antonín  Broumovská 698, Liberec 6   NO 
Kopalová Miroslava Sněhurčina 707, Liberec 15   A-21 
Blažková Marie  Studentská 1109, Liberec 1   KZ-VIII-16 
Louda Aleš   Dlážděná 1423, Liberec 30   KZ-A-9 
Novosádová Květoslava Sněhurčina 679, Liberec 15   NO 
Šandová Marie  U Jánského kamene 587, Liberec 4  Z13-12 
Blažková Milada  Žitná 685, Liberec 6    NO 
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Studená Olga  Na Bídě 565, Liberec 4    NO 
Ducháč Petr  Sázavská 4, Liberec 3    STM-47 
Olša Jan   Franklinova 729, Liberec 15   Z13-14 
Janoušková Věra  Hodkovice, Podlesí 546    STA-41 
Karmazínová Miluše Baltská 26, Liberec 14    XI-47 
Heligeová Eva  Sušická 13, Liberec 3    L-221 
Preiningerová Ilona  Conegliano Corso ve Emanuelle 40, ITA NO 
Krausová Věra  Dvorská 396, Liberec 5    STC-15 
Procházková Zdeňka Ježkova 907, Liberec 6    STL-17 
Archalousová Radoslava Jeronýmova 576, Liberec 7   Z7-26 
Zetová Alana  Březinova 31, Liberec 5   STK-42 
Přibyl Miroslav  Vlnařská 836, Liberec 6   XV-26 
Heligarová Růžena  Štursova 336, Liberec 11   L-150 
Píšová Jiřina  U Potůčku 614, Liberec 6   Z4-52 
Částková Eva  Pacltova 507, Liberec 25   STL-52 
Karová Evelina  Novinská 39, Liberec 20   ST-47 
Blažková Jana  M. Horákové 417, Liberec 4   NO 
Straňáková Hana  Spartakiádní 243, Liberec 8   XII-57 
Hrušovská Zdeňka  Horní Kopečná 647, Liberec 6   Z1-12 
Malá Vlasta   Aloisina výšina 448, Liberec 5   NO 
Krejčí Ladislav  Polní 353, Liberec 12    HK-235 
Lamač Jaroslav, MUDr. Hodkovická 103, Liberec 23   NO 
Benková Marcela  Jeřmanická 491, Liberec 25   HK-49 
Konvalinková Vlasta Zámečnická 6, Liberec 4   Z18-31 
Šnajdrová Petruška  U 5. baterie 19, Praha 6    DK-413 
Šnajdrová Petruška  U 5. baterie 19, Praha 6    DK-412 
Cimpová Marie  Vlnařská 836, Liberec 6   STL-16 
Straka Milan  Rumjancevova 16, Liberec 1   XX-7 
Černý Stanislav  Ivanovo nám. 454, Liberec 4   Z7-3 
Bicek Václav  Jáchymovská 267, Liberec 10   NO 
Havlínová Věra  Jizerská 157, Liberec 15   Z16-1 
Keřková Yvetta  Ruprechtická 321, Liberec 1   XV-48 
Hořejší Pavel, Ing.  Na Výsluní 756, Liberec 14   ST-44 
Chvalinová Ladislava Na Jezírku 625, Liberec 6   STL-101 
Egerová Dagmar  Bělidlo 330, Stráž nad Nisou   NO 
Knapová Marie  Lomená 408, Liberec 5    XI-71 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o., k uzavření schválených nájemních smluv 
na hrobová místa. 

T: 27. 6. 2005 

USNESENÍ Č. 278/05 

Prodloužení pronájmu nebytových prostor – Oblačná 450, Liberec 5 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy č. 3700/04/0069 o pronájmu nebytových prostor o výměře 81,30 m2 
v č. p. 450, Oblačná ul., Liberec 5, občanskému sdružení D.R.A.K, IČ 266 36 328, a to na dobu 
neurčitou 

a  u k l á d á  
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Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
vydat pokyn k uzavření dodatku ke smlouvě. 

T: 30. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 279/05 

Privatizace pozemků p. č. 1883/24, 1883/1, 1883/6, 1882/1,2,3,4, 1880, k. ú. 
Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup při privatizaci pozemků p. č. 1883/24, 1883/1, 1883/6, 1882/1,2,3,4, 1880, k. ú. Liberec. 

USNESENÍ Č. 280/05 

Majetkoprávní operace – prodej majetku s následnou kapitalizací pohledávky 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navrženou majetkoprávní operací 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 281/05 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ 
pana Kamila Mejsnara – účetní uzávěrka 2003 a 2004 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle Zprávy nezávislého auditora s roční účetní uzávěrkou státního podniku Podnik služeb města 
Liberce, státní podnik „v likvidaci“ za rok 2003 a 2004 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 282/05 

Převzetí práv a povinností 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s převzetím práv a povinností společnosti Stadion s. r. o., které této společnosti vyplývají ze smluv 
uzavřených na základě výběrových řízení k řešení interiérů stavby na akci „Rekonstrukce a 
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dostavba areálu Městského stadionu v Liberci“ 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 283/05 

Bankovní záruka za zaplacení dražební jistiny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zajištění dražební jistiny v hodnotě 1 900 000,- Kč k účasti budovy bývalých Městských lázní 
formou ZÁRUČNÍ LISTINY, vystavené Komerční bankou a. s. Praha 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
uzavřít s Komerční bankou a. s. Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky. 

T: 17. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 284/05 

Hodnocení činnosti zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec za rok 2004 včetně zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření 
příspěvkových organizací pro rok 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Hodnocení činnosti zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec za rok 2004 včetně zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2004“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších limitů pro hospodaření příspěvkových 
organizací za rok 2004. 

USNESENÍ Č. 285/05 

Návrh na přiznání mimořádných odměn za rok 2004 Bedřišce Klíchové, ředitelce 
Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace, a MUDr. Marii 
Hakové, pověřené řízením Kojeneckého ústavu a dětského domova Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

upravený návrh na přiznání mimořádných odměn za rok 2004 Bedřišce Klíchové, ředitelce Centra 
zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace, a MUDr. Marii Hakové, pověřené 
řízením Kojeneckého ústavu a dětského domova Liberec, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  
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Bc. Pavle Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
seznámit uvedené vedoucí pracovnice příspěvkových organizací s usnesením rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 286/05 

Přidělení obecních bytů na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení obecních bytů na základě pořadníku 
Jaroslavě Volejníkové – přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+0 I. kat. v Liberci 10, Jáchymovská 
261/44 
Darině Palové – přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 IV. kat. v Liberci 2, U Stoky 82/4 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 287/05 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Kojenecký ústav a 
dětský domov Liberec, U Sirotčince 10, Liberec 4 se zaměřením na účelnost, 
efektivnost a hospodárnost využití příspěvku, kontrola dodržování zřizovací 
listiny za období roku 2002 a 2003 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z provedené kontroly hospodaření příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský 
domov Liberec, U Sirotčince 10, Liberec 4 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roku 2002 a 2003 včetně návrhu 
na opatření. 

USNESENÍ Č. 288/05 

Návrh na využití uvolněného školského zařízení – prostory bývalých jeslí, 
Jabloňová 445, Liberec 12, včetně pozemků na p. p. č. 602/145 k. ú. Staré 
Pavlovice 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

využití uvolněného školského zařízení organizací Liberecká jazyková školka, o. p. s., 
Ruprechtická 749/117, Liberec 14, IČ: 27267890 

a  u k l á d á  

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
a) předložit radě města ke schválení nájem nemovitostí – objektu bývalých jeslí v ul. 

Jabloňová 445, Liberec 12, včetně stavebního pozemku a pozemků souvisejících ve 
prospěch výše schváleného zájemce – Liberecké jazykové školky, o. p. s., Ruprechtická 
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749/117, Liberec 14, IČ: 27267890, 

T: 06/2005 
b) jednat s uvedenou organizací o možnosti budoucího převodu nemovitostí do jejího 

vlastnictví, 

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

informovat uvedenou organizaci o rozhodnutí rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 289/05 

Poplatek ze vstupného – přehled počtu žádostí o osvobození od poplatku ze 
vstupného za rok 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu Poplatek ze vstupného – přehled počtu žádostí o osvobození od poplatku ze vstupného za 
rok 2004. 

USNESENÍ Č. 290/05 

Odvolání a jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení 
funkce ředitelky Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové 
organizace a Mateřské školy „Dráček“, Liberec, U Školky 67, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Mgr. Věru Jirkalovou z funkce člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitelky Mateřské školy „Dráček“, Liberec, U Školky 67, příspěvkové organizace a Mateřské 
školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

a  j m e n u j e  

PhDr. Miloslavu Paclíkovou členem konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitelky Mateřské školy „Dráček, Liberec, U Školky 67, příspěvkové organizace a Mateřské školy 
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace. 

USNESENÍ Č. 291/05 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec – 2. kolo 2005 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. kole roku 
2005 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 879.000,- Kč, 

b) s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotace mimo rámec 2. kola roku 2005 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 10.000,- Kč dle důvodové 
zprávy 
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a  u k l á d á  

Dagmar Helšusové, náměstkyni primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
pro 2. vyhlášené kolo roku 2005, vč. mimořádné dotace Klubu hudební mládeže Liberec 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 292/05 

Odměny pro ředitele škol v oblasti spolupráce se zřizovatelem, rozpočtové kázně 
a doplňkové činnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

upravenou stanovenou výši odměn ředitelů škol v oblasti spolupráce se zřizovatelem, rozpočtové 
kázně a doplňkové činnosti k 1. 6. 2005 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
o rozhodnutí rady informovat příslušné ředitele škol a školských zařízení. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 293/05 

Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. j. 3500/99/03 o pronájmu nebytových prostor a 
provozování školní jídelny v Základní škole Liberec, Ještědská 354/88 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a provozování školní jídelny č. j. 
3500/99/03 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Školní jídelnou Gastron – Zuzana 
Vaníčková, s. r. o. na dobu určitou a to do 30. 6. 2006 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a provozování školní jídelny   
      č. j. 3500/99/03 na dobu určitou a to do 30. 6. 2006, 

T: ihned 
2. vypsat výběrové řízení na pronájem nebytových prostor a provozování školní jídelny na dobu 

neurčitou. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 294/05 

Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec za rok 2004 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro 
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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předložené „Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec 
za rok 2004 včetně zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro 
rok 2004“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření 
příspěvkových organizací za rok 2004. 

USNESENÍ Č. 295/05 

Návrh na přiznání mimořádných odměn za rok 2004 ředitelům příspěvkových 
organizací – Naivní divadlo Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Botanická 
zahrada Liberec a Zoologická zahrada Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

upravený návrh na přiznání odměn za rok 2004 ředitelům příspěvkových organizací – Naivní 
divadlo Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Botanická zahrada Liberec a Zoologická zahrada 
Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a zajistit 
realizaci výplaty odměn ve výplatním termínu za měsíc květen 2005. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 296/05 

Návrh 5., 6. a 7a. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu „Návrh 5., 6. a 7a. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit uvedené materiály k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 297/05 

Návrh 10. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s předložením materiálu Návrh 10. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec 

b) s předložením návrhu obecně závazné vyhlášky (zahrnující schválené návrhy 5., 6., 7a. a 10. 
změny územního plánu), kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 
2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, Zastupitelstvu města Liberec 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit uvedené materiály k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 298/05 

Návrh zadání 11. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Návrh zadání 11. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh zadání 11. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 299/05 

Pravidla po poskytování výstupů z databáze GIS města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Pravidla po poskytování výstupů z databáze GIS města Liberec včetně příloh obsahujících ceník 
dat a formuláře k vedení předávací agendy 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
seznámit příslušné zaměstnance MML s těmito pravidly a zajistit jejich naplňování. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 300/05 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2004/2005 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyhodnocení nákladů zimní údržby za období 2004/2005. 

USNESENÍ Č. 301/05 

Středisko ekologické výchovy v areálu ZOO – vypsání veřejné soutěže a schválení 
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise 

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

1. vypsání veřejné soutěže na zhotovitele stavby Středisko ekologické výchovy v areálu ZOO 
2. složení členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Jmenovaní členové: 
1. Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora pro investice, dopravu a ŽP 
2. Ing. Jiří Veselka, náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování 
3. Viktor Pokorný, vedoucí technického odboru SML 
4. Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí oddělení dopravních staveb technického odboru SML 
5. Ing. Filip Poříz, odd. podpory regionálních projektů, Krajský úřad Libereckého kraje 
6. MVDr. David Nejedlo, ředitel Severočeské ZOO Liberec 
7. Ing. Martina Rychecká, Compet Consult s. r. o. 
 
Náhradníci: 
1. Ing. Eva Kočárková, náměstkyně primátora pro finance a správu kapitálu 
2. Ing. Pavel Krenk, náměstek primátora pro vnitřní správu, organizace 
3. Ing. Jitka Píšová, odbor rozvojových projektů SML 
4. Ing. Josef nadrchal, INVESTING CZ spol. s r. o. 
5. Martin Blaževič, vedoucí oddělení pozemních staveb technického odboru SML 
6. Stanislav Jíra, vedoucí technického úseku ZOO Liberec 
7. Michaela Pilná, Compet Consult s. r. o. 

a  u k l á d á  

1. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. 

T: ihned 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do výdajové části rozpočtu technického odboru 
částku 85 tis. Kč na zajištění výběrového řízení na zhotovitele akce Středisko ekologické 
výchovy v areálu ZOO. 

T: 06/2005 

USNESENÍ Č. 302/05 

Urbanistická studie Starý Harcov – Na Skřivanech 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

urbanistickou studii „Starý Harcov – Na Skřivanech“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit urbanistickou studii „Starý Harcov – Na Skřivanech“ zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 303/05 

23. změna územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podnětem pro pořízení 23. změny územního plánu 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit podnět k pořízení 23. změny územního plánu města Liberec v rozsahu schváleného 
podnětu Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 304/05 

Nové názvy ulic 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

tyto nové názvy ulic: 
Hedvábná, Kašmírová – názvy ulic nové bytové výstavby v prostoru nad areálem bývalého 
podniku Textilana, v návaznosti na sídliště Broumovská, k. ú. Rochlice u Liberce 

a  u k l á d á  

1. Ing. Luboru Franců, správci registru názvů veřejných prostranství, 
provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a 
ostatní organizace o novém názvu ulic. 

T: ihned 
2. Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 

zajistit ve spolupráci s Technickými službami města Liberec a. s. pojmenování ulic v terénu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 305/05 

Projekt optimalizace procesů PO – 2. etapa 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o dosavadním průběhu projektu „Optimalizace procesů příspěvkových organizací“, 

s c h v a l u j e  

záměr rozšíření tohoto projektu na ostatní příspěvkové organizace zřizované městem 

a  u k l á d á  

Ing. Jitce Vondrové, vedoucí oddělení správy procesů, 
1. zajistit, ve spolupráci s odborem školství, dokončení této etapy projektu jeho rozšířením na 

všechna školská zařízení. 

T: 09/05 
2. zajistit provedení úvodních analýz a předložení konkrétního návrhu projektu radě města ke 

schválení. 

T: 06/05 

USNESENÍ Č. 306/05 

Převod vedení agend pasportů na TSML a. s. 

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

návrh na převod vedení agend pasportů dle předloženého materiálu na LIS a. s. v termínu           
k 1. 6. 2005 

a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,  
zajistit vytvoření případně potřebné aktualizace smluvních vztahů mezi dotčenými stranami (SML, 
TSML, a. s., LIS, a. s.), případně zajistit potřebnou aktualizaci existujících vztahů. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 307/05 

Realizační studie „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy 
veřejného a slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního řešení ve 
městě Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předloženou realizační studii „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy veřejného a 
slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního řešení ve městě Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,  
zajistit dle schváleného materiálu vypracování konkrétního zadání veřejné obchodní soutěže. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 308/05 

Návrh koncepce správy a údržby místních komunikací, mostů, veřejné zeleně a 
činností souvisejících 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh koncepce jako východiska pro vypracování realizační studie dle upravené předložené 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora,  
zajistit vypracování realizační studie, která bude podkladem pro konkrétní zadání veřejné 
obchodní soutěže a tuto studii předložit radě města k odsouhlasení. 

T: 06/05 

USNESENÍ Č. 309/05 

Spolupráce SML a HZS LK v oblasti GIS 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

spolupráci Statutárního města Liberec a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v oblasti 
sdílení dat Geografického informačního systému 
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a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
učinit v součinnosti s Libereckou IS, a. s. příslušné kroky pro sdílení a naplňování dat GIS SML ze 
strany HZS LK. 

T: ihned, dle technických 
možností 

USNESENÍ Č. 310/05 

Spacium, o. p. s. – darování uměleckého díla „Zastávka u zdi“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím daru – uměleckého díla „Zastávka u zdi“ od Davida Černého ve výrobní hodnotě 
4,012.680,- Kč od společnosti Spacium, o. p. s. 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
připravit tuto majetkoprávní operaci zastupitelstvu města. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 311/05 

Smlouva o výpůjčce obrazů z Oblastní galerie v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o bezplatné zápůjčce uměleckých děl, které nepodléhají ochraně dle autorského zákona 
uzavřenou mezi Oblastní galerií v Liberci, příspěvkovou organizací a Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
smlouvu realizovat. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 312/05 

Spacium, o. p. s. – projekt Židle 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

realizaci projektu „Židle Magdy Jetelové“ předloženém společností Spacium, o. p. s.  

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
projednat umístění díla s dotčenými orgány státní správy a v součinnosti s představiteli společnosti 
Spacium, o. p. s. zajistit jeho umístění dle návrhu na náměstí Dr. E. Beneše. 

T: 09/05, v případě schválení 
dotčenými orgány a 
v návaznosti na možnosti 
rozpočtu SML 
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USNESENÍ Č. 313/05 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2005 z fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložené žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2005 z fondu požární ochrany Libereckého kraje: 
žádost č. 1) pořízení mobilní požární techniky CAS 25 LIAZ 
žádost č. 2) přeměna staré hasičské zbrojnice na víceúčelové středisko vzdělávání dobrovolných 

hasičů SML 
žádost č. 3) vybavení jednotek požární ochrany zásahovými oděvy a spojovými prostředky 
žádost č. 4) pořízení mobilní požární techniky CAS 32 TATRA 815 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
postoupit zpracované žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

T: 20. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 314/05 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 7/2001 Statutu města Liberce (převod staré 
hasičské zbrojnice ze správy MO Liberec Vratislavice nad Nisou do správy 
Statutárního města Liberec) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 7/2001 Statut města Liberce, ve znění pozdějších předpisů 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit změnu Statutu města Liberce k projednání Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 26. 5. 2005 

USNESENÍ Č. 315/05 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Liberecká IS, a. s. o zvýšení kapitálu obchodní společnosti Liberecká 
IS, a. s. 

Rada města Liberec, která rozhoduje dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady a dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích ve věcech obce jako jediný společník obchodní společnosti Liberecká IS, a. 
s., se sídlem 460 01 Liberec 5, Jablonecká 41, IČ 25450131, na základě předchozího schválení 
majetkoprávního úkonu nepeněžitého vkladu do společnosti Zastupitelstvem města Liberec 
v souladu s ust. § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, po projednání 

s c h v a l u j e  

zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti takto: 
a) základní kapitál obchodní společnosti se zvyšuje o částku 74 500 000,- Kč, tedy z částky           

2 000 000,- Kč na částku 76 500 000,- Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení 
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b) ke zvýšení základního kapitálu se připouští nepeněžitý vklad počítačového HW a SW jediného 
společníka – Statutární město Liberec, 460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 00262978, 
a to v podobě počítačového HW a SW; 

c) schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu jediného společníka společnosti a to počítačového 
HW a SW, ve výši 74 591 800,- Kč, na základě posudku znalce doc. RNDr. Miroslava 
Kouckého, CSc. ze dne 10. 4. 2005, pod poř. č. 3/05; 

d) částka, která se započítává na vklad společníka – Statutárního města Liberec, 460 01 Liberec 
1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 00262978 – činí 74 500 000,- Kč, na základě posudku znalce doc. 
RNDr. Miroslava Kouckého, CSc. ze dne 10. 4. 2005, pod poř. č. 3/05; 

e) za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány akcie v počtu 745 ks ve jmenovité 
hodnotě 100 000,- Kč na jméno, kmenové, v zaknihované podobě; částka 91 800,- Kč se 
započítává na emisní ážio; 

f) lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení základního kapitálu převzat, je jeden měsíc ode dne 
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, předsedovi představenstva Liberecká IS, a. s., 
v zákonem stanovených lhůtách, resp. bez zbytečného odkladu zajistit zapracování změn do stanov 
a podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu a z toho vyplývající změny stanov společnosti 
do Obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 316/05 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Liberecká IS, a. s. o změně stanov společnosti – změna předmětu 
podnikání společnosti 

Rada města Liberec po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 
společnosti dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a ust. § 102 odst. 2 písm. 
c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích  

s c h v a l u j e  

změnu předmětu podnikání společnosti Liberecká IS, a. s., se sídlem Jablonecká 41, 460 01 
Liberec 5, IČ 25450131, a to tak, že: 
rozšiřuje předmět podnikání o obor živnosti: 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti  
a v důsledku tohoto rozhodnutí změnu čl. 3 stanov společnosti do následujícího znění: 

 
Článek 3 

Předmět podnikání společnosti 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 
- zprostředkování služeb, 
- zpracování dat, služby databank, správa sítí, 
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 
- příprava a vypracování technických návrhů, 
- činnost technických poradců v oblasti informačních technologií, 
- specializovaný maloobchod, 
- činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, 
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
- poskytování telekomunikačních služeb, 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
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a  u k l á d á  

Ing. Pavlu Krenkovi, předsedovi představenstva Liberecká IS, a. s., 
zajistit zapracování změn do stanov a podat návrh na zápis shora uvedených změn v předmětu 
podnikání společnosti do Obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 317/05 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – jmenování jednatele Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

Rada města Liberec, která dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti a dle ust. § 132 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb. obchodního zákoníku vykonává působnost valné hromady jako jediný společník 
společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., se sídlem 460 07 Liberec 7, Jeronýmova 570/22, IČ 
27075397, po projednání 

j m e n u j e  

Ing. Jaroslava Mejstříka, bytem Liberec 16, Vřesová 132, do funkce jednatele obchodní 
společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o., s dnem vzniku funkce 17. 5. 2005 
a v důsledku tohoto rozhodnutí 

s c h v a l u j e  

změnu zakladatelské listiny společnosti do následujícího znění: 
Za čtvrté: 
a) jediný společník vykonává působnost valné hromady, 
b) statutárním orgánem společnosti je jednatel. 
Společnost má dva jednatele, kteří jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. 
Jednateli společnosti jsou jmenováni: 
Ing. Pavel Krenk, bytem Svatoplukova 458/23, Liberec 
Ing. Jaroslav Mejstřík, bytem Vřesová 132, Liberec 

      c) jménem společnosti jedná každý jednatel sám ve všech věcech samostatně. Samostatně 
zavazovat    společnost je každý jednatel oprávněn pouze do výše 100 tis. Kč. Ve všech 
ostatních případech zavazují společnost oba jednatelé společně. 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj 
podpis jednatel. 
Pro jednatele platí zákaz konkurence podle § 136 Obch. zák. 

a  u k l á d á  

jednateli obchodní společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. zajistit vyhotovení aktuálního 
úplného znění zakladatelské listiny a s přiloženými potřebnými doklady podat návrh na zápis 
změny do Obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 318/05 

Žádost o schválení nové dislokace operačního střediska a nového kamerového 
systému Městské policie Liberec v budově Krajského úřadu Libereckého kraje a 
žádost o schválení návrhu smlouvy č. SH/573/2005 o nájmu nebytových prostor 
mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec za 
účelem výstavby operačního střediska a nového kamerového systému Městské 
policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. novou dislokaci operačního střediska a nového kamerového systému Městské policie Liberec 
v budově krajského úřadu Libereckého kraje 

2. návrh smlouvy č. SH/573/2005 o nájmu nebytových prostor mezi Krajským úřadem 
Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec, za účelem výstavby nového operačního 
střediska a nového kamerového systému Městské policie Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
smlouvu č. SH/573/2005 o nájmu nebytových prostor podepsat. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 319/05 

Plnění usnesení rady města za měsíc duben 2005 

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 a 
s vypuštěním z kontroly usnesení č. 201/05. 

USNESENÍ Č. 320/05 

Bezúplatný převod movitého majetku ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatný převod movitých věcí z majetku ČR do vlastnictví Statutárního města Liberec dle 
výčtu v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
majetek převzít. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 321/05 

Organizační zajištění 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 5. 2005 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 5. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. 5. 2005 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Majetkoprávní operace 
3. Zařazení budovy č. p. 19, ul. Jablonecká, Liberec 1 do privatizačního procesu 
4. Převzetí práv a povinností 
5. Majetkoprávní operace, výkup nemovitostí od M. Chládkové a R. Cmuntové  
6. Majetkoprávní operace, výkup nemovitosti od Ing. J. Chládka 
7. Výstavba softballového a baseballového hřiště – přijetí dotace z Libereckého kraje a její 
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8. Návrh majetkoprávní operace – dar nemovitého majetku Libereckému kraji  
9. Přijetí daru od TJ Slovan Liberec TBT – pozemek pod hřištěm s umělou trávou  
10. Spacium, o. p. s. – darování uměleckého díla „Zastávka u zdi“ 
11. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2004  
12. Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ p. Kamila 

Mejsnara – účetní uzávěrka 2003 a 2004   
13. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML – 2. kolo 

2005 
14. Urbanistická studie Starý Harcov – Na Skřivanech 
15. Návrh 5., 6. a 7a. změny územního plánu města Liberec 
16. Návrh 10. změny územního plánu města Liberec 
17. Návrh zadání 11. změny územního plánu města Liberec 
18. 23. změna územního plánu města Liberec 
19. Změna obecně závazné vyhlášky č. 7/2001 Statutu města Liberce (převod staré hasičské 

zbrojnice ze správy MO Liberec Vratislavice nad Nisou do správy Statutárního města Liberec)  
20. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
21. Informace, diskuse 
 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 
 žádost o finanční příspěvek ve prospěch veřejné sbírky na podporu financování sochy 

generála Pattona – JUDr. Řeháček 
 postup při přidělování názvů ulic a veřejných prostranství – Ing. arch. Bílek 

  
 

 

 

 
 

 

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 

 


