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U S N E S E N Í  

 ZE 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 23. 8. 2005 

USNESENÍ Č. 445/05 

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. 
VII. Zřízení věcného břemene: 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, 

příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemky p. č. 670, 731, 1073, 859, k. ú. Vesec u 
Liberce, na dobu životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 
55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- Kč/m2. 

2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemek p. č. 1021, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu 
životnosti telekomunikačního zařízení pro Český Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 
60193336, za cenu 88,- Kč/m2. 

3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene stavby vodojemu Bucharka, příjezdu a 
přístupu pro opravy a údržbu na pozemek p. č. 117/7, k. ú. Horní Hanychov, na dobu 
životnosti stavby pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., Přítkovská 1689, Teplice, 
IČO 49099469, za cenu 40,- Kč/m2. 

4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene plynovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemek p. č. 415/1, k. ú. Starý Harcov, na dobu životnosti stavby pro 
Technickou univerzitu v Liberci, Hálkova 6, Liberec 15, IČO 46747885, za cenu 88,- Kč/m2. 

5. neschváleno 
 
VIII. Úprava předmětu věcného břemene 
Rada města po projednání 
a) ruší usnesení č. 497/03/III/1 ze dne 14. 10. 2003, 
b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene vedení vodovodní přípojky, práva chůze a jízdy 

za účelem provádění údržby a oprav na části pozemků p. č. 1716/57, 1716/74, 1716/115 v k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Bytové družstvo 
DUHA, IČ 25419137 za cenu 108,- Kč/m2. 

 

IX. Pronájem nebytových prostor 
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru – garážového stání v ul. Česká 617, Liberec 
25, Aleně Marešové, rok narození 1963, bytem Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, nájemné 200,- 
Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady, 

s o u h l a s í  

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

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkoprávní operace pod body I., II., III., a X. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 1. 9. 2005 
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USNESENÍ Č. 446/05 

Prodej nemovitostí a věcí movitých – Klicperova 414, Liberec 4 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem nemovitostí budovy č. p. 414, ul. Klicperova, Liberec 4, pozemků p. č. 1156, p. č. 
1157 a věcí movitých vše v k. ú. Liberec, kupujícímu EURIDIKA Bohemiae s. r. o., IČ: ... za 
cenu 3,171.200,- Kč se splatností 15 let ode dne podpisu kupní smlouvy, 

2. se zněním kupní smlouvy dle přílohy č. 1, 
3. se zřízením věcného břemene předkupního práva na výše uvedené nemovitosti na dobu 15 let 

ode dne podpisu kupní smlouvy ve prospěch SML za 1,- Kč, přičemž povinný z věcného 
břemene bude kupující, t. j. EURIDIKA Bohemiae s. r. o., IČ: ... a každý další právní 
nástupce, 

4. se zněním a uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve 
prospěch SML, uvedené v příloze č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města včetně předložených a 
odsouhlasených návrhů kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva vztahujících se 
k předmětným nemovitostem. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 447/05 

Záměr převodu nemovitostí na sdružení Turistický oddíl KLETR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr převodu pozemků p. č. 1703, p. č. 5841/3, k. ú. Liberec, na sdružení Turistický oddíl 
KLETR, IČ 18384463 se sídlem Wintrova 493/28, Liberec 2, formou zápočtu kupní ceny 
příslušných nemovitostí proti existenci a splnění závazku ze strany sdružení Turistický oddíl 
KLETR, ošetřeného zástavní smlouvou uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a sdružením 
Turistický oddíl KLETR, po dobu 15 let 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
1. zahájit jednání o převodu dotčených nemovitostí, 

T: neprodleně 
2. po uzavření jednání připravit návrh majetkoprávní operace k projednání v radě města. 

T: 09/05 

USNESENÍ Č. 448/05 

Výkup zvláštní stavby CO OÚ78 – podzemního krytu, Jablonecká ulice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem zvláštní stavby CO OÚ78 – podzemního krytu včetně příslušenství, Jablonecká ulice, 
umístěného pod pozemkem p. č. 2593/2, k. ú. Liberec, za kupní cenu 1.000,- Kč 
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a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 449/05 

Předkupní právo – Brigádnická 295, Liberec 8,     Ruprechtická 1224, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec: 
1. k ideální polovině budovy č. p. 295, ul. Brigádnická, Liberec 8 a pozemku p. č. 735, k. ú. 

Dolní Hanychov, za 400.000,- Kč, 
2. k podílu 36 % na budově č. p. 1224, ul. Ruprechtická, Liberec 1 a pozemku p. č. 5590, k. ú. 

Liberec, za 500.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 450/05 

Pronájem ubytovny – Puškinova č. p. 83, 95, 84, 96, Liberec 24 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor – ubytoven v č. p. 83, 95, ul. Puškinova, o výměře 156,9 m2 a        
v č. p. 84, 96, ul. Puškinova, o výměře 203,9 m2, společnosti Preciosa a. s., IČ 012556, nájemné 
800,- Kč/m2/rok, stavební úpravy na vlastní náklady 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
vydat pokyn k uzavření nájemních smluv. 

T: 6. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 451/05 

Postup při prodeji pozemku p. č. 2208/1, k. ú. Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup při prodeji pozemku p. č. 2208/1, k. ú. Liberec. 

USNESENÍ Č. 452/05 

Kontrola dodržování „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
Statutárního města Liberec“ č. 3800/04/0003 za období roku 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z provedené kontroly dodržování „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
Statutárního města Liberec“ č. 3800/04/0003, uzavřené s fyzickou osobou Jan Skalník, FOJAS, Na 
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Pískovně 171/62, Liberec za období roku 2004. 

USNESENÍ Č. 453/05 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 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. 454/05 

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace MŠ „Kytička“ Liberec, Burianova 
972/2, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití příspěvku, 
kontrola dodržování zřizovací listiny za období roku 2003 a 2004 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ „Kytička“ Liberec, 
Burianova 972/2, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití příspěvku za 
období roku 2003 a 2004 včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 455/05 

Ceny za nucené odtahy silničních vozidel a střežení těchto vozidel na určeném 
parkovišti 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

k 1. 9. 2005 ceny za nucené odtahy silničních vozidel a střežení těchto vozidel na určeném 
parkovišti, schválené usnesením rady města č. 426/03 a 617/03 

a  s c h v a l u j e  

ceny za nucené odtahy silničních vozidel a střežení těchto vozidel na určeném parkovišti 
s účinností od 1. 9. 2005. 

USNESENÍ Č. 456/05 

Přidělení obecních bytů na základě pořadníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení bytů na základě pořadníku:  
1. Vladimíru Matysovi – přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 II. kat. v Liberci 14, Na Valech 

786/19, 
2. Romanu Toušovi – přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 I. kat. v Liberci 14, Na Valech 787/21, 
3. Robertu Cinovi – přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 I. kat. v Liberci 30, Tanvaldská 287, 
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4. Marii Handlovičové – přidělení bytu č. 301 o velikosti 3+1 I. kat. v Liberci 5, Felberova 123, 
5. Daně Bilé – přidělení bytu č. 14 o velikosti 2+1 III. kat. v Liberci 1, Vavřincův vrch 192/5 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 457/05 

Žádosti ředitelky ZŠ Liberec, Švermova 114/38, a ředitele ZŠ Liberec, 
Broumovská 847/7, o udělení výjimky podle § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky do 4 žáků ve třídě z počtu stanoveného prováděcím předpisem ZŠ Liberec, 
Švermova 114/38, a ZŠ Liberec, Broumovská 847/7 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat ředitelku ZŠ Liberec, Švermova 114/38, a ředitele ZŠ Liberec, Broumovská 847/7       
o povolení výjimky. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 458/05 

Prominutí pohledávky paní Jiřině Krupičkové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím pohledávky paní Jiřině Krupičkové, bytem Raspenavská 51, Liberec 32, z poplatku 
z prodlení, který ke dni 31. 7. 2005 činí částku Kč 42 438,40, slovy 
Čtyřicetdvatisícečtyřistatřicetosm 40/100 korunčeských 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 459/05 

Oprava vyúčtování služeb nájemníkům objektu Barvířská 33/4 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s opravou účtování služeb nájemníkům v objektu Barvířská 33/4 v duchu zjištění Státní 
energetické inspekce  

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh na opravu vyúčtování ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 1. 9. 2005 
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USNESENÍ Č. 460/05 

Změna části usnesení RM 156/05 a ZM 42/05 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s řešením závěrečné fáze financování rekonstrukce a dostavby areálu městského stadionu 
v souladu s výsledky vypsaného výběrového řízení  
buď: 
a) změnou podmínek dlouhodobé smlouvy o syndikovaném úvěru, včetně účasti nového věřitele   
      Dexia Kommunalkredit 
nebo: 
b) poskytnutím ručitelského prohlášení jako zajišťovacího prostředku k úvěru poskytnutému 

vítězem výběrového řízení společnosti SAL s. r. o. ve výši 120 mil. Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 461/05 

Přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přesuny kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v rámci rozpočtu technického odboru 
dle předložené specifikace 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky 
promítnout schválené přesuny do rozpočtu města. 

T: 31. 8. 2005 

USNESENÍ Č. 462/05 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za 1. pololetí 2005 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. pololetí 
2005 

a  u k l á d á  

Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstvu města dne 1. 9. 2005. 

T: 1. 9. 2005 
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USNESENÍ Č. 463/05 

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 dobou deseti let 
od podpisu smlouvy s těmito občany: 
Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 07/05 
 
Uživatel   adresa     hrobové místo 
Nováková Blanka  Anglická 826, Liberec 3  STM-46 
Lichtenstein Jan  Vzdušná 1373, Liberec 1  NO 
Lukeš Michal  nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1  D-48 
Korch Josef   Mimoňská 285, Stráž p/Ralskem KZ-F-4 
Novotný Jiří  Hermannova 327, Liberec 1  XV-47 
Choutková Marcela  Horova 953, Liberec 1   NO 
Zahradníková Zdenka Pražská 135, Liberec 2   NO 
Hendrychová Miluše Úzká 11, Liberec 7   KZ-F-12 
Dojčinovič Josef  Tulipánová 1086, Liberec 30  DK-1 
Horová Ladislava  Jáchymovská 240, Liberec 10  XXI-9 
Ševčíková Libuše  Gagarinova 766, Liberec 6  DK-210 
Škodová Věra  Slovanská 384, Liberec 25  Z8-40 
Plocková Jiřina  Zelené údolí 1026, Liberec 6  III-159 
Stahlová Alena  Husova 255, Liberec 5   C-9 
Bernkopf František  Zelená 1050, Frýdlant v Čechách XIV-28 
Waldhauser Jiří, Ing. Lomená 407, Liberec 5   B-34a 
Šitina Jan   Hodkovická 590, Liberec 6  XIV-3 
Truhlářová Eliška  Ječná 504, Liberec 5   ST-13 
Neumann Pavel  Purkyňova 990, Liberec 14  XIV-53 
Neumann Pavel  Purkyňova 990, Liberec 14  XIV-48 
Surmaj Aleš  Sněhurčina 702, Liberec 15  NO 
Smutný Vladimír  P. Holého 14, Liberec 1   L-233 
Havelka Josef  U Pekáren 6, Liberec 9   NO 
Miškovská Květa  Luční 11, Liberec 1   DK-364 
Miškovská Květa  Luční 11, Liberec 1   DK-365 
Řízková Marie  Opatovská 523, Liberce 1  XX-20 
Tůmová Věra  Na Pískovně 503, Liberec 12  XIV-43 
Řeháčková Dana  Erbenova 1047, Frýdlant v Čechách G-40 

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: 15. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 464/05 

Záměr instalace bankomatu v přízemních prostorách objektu „Dílo“, nám.        
Dr. E. Beneše 2/32, Liberec 1 

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

záměr instalace peněžního bankomatu České spořitelny, a. s. v přízemních prostorách budovy  
„Dílo“, nám. Dr. E. Beneše 2/32, Liberec 1 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru vnitřního řízení, 
připravit k podpisu ve spolupráci s Českou spořitelnou a. s. příslušnou nájemní smlouvu s tím, že 
Česká spořitelna předloží nezbytná stanoviska Stavebního úřadu a oddělení památkové péče. 

T: 09/05 

USNESENÍ Č. 465/05 

24. změna územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Podnět pro pořízení 24. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit podnět k pořízení 24. změny územního plánu města Liberec v rozsahu odsouhlaseného 
podnětu k projednání Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 466/05 

Schválení dodatku č. 1 se společností TSML, a. s., o navýšení neinvestiční dotace 
veřejného osvětlení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 1 se společností Technické služby města Liberec, a. s.,  

a  u k l á d á  

Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
zajistit uzavření dodatku č. 1 o navýšení neinvestiční dotace se společností Technické služby 
města Liberec, a. s. 

T: ihned  

USNESENÍ Č. 467/05 

Středisko ekologické výchovy v areálu ZOO   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné soutěže „Středisko ekologické výchovy v areálu ZOO“ v pořadí: 
1. Regionální stavební s. r. o., se sídlem Liberec 1, Sokolská 1365, IČ 44565208 
2. SYNER, s. r. o., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, IČ 48292516 
3. VCES a. s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3, IČ 26746573 
4. Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, IČ 62743881 
5. Stavby silnic a železnic, a. s., se sídlem Praha 1, Národní třída 10, IČ 45274924, 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat smlouvu o dílo 
s vítězem obchodní veřejné soutěže.  

T: po uplynutí zákonných   
odvolacích lhůt 

USNESENÍ Č. 468/05 

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Růžodol I 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

A) výsledek veřejné soutěže „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Růžodol I“ (ul. 
Suldovského, Akátova, Bosenská a Harantova) v pořadí: 

1. Stavby silnic a železnic, a. s. 
2. Jostav, spol. s r. o. 
3. Silkom, spol. s r. o. 
4. Brex, spol. s r. o. 
5. Regionální stavební, s. r. o. 

B) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby včetně platebního kalendáře 
C) smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci díla „Rekonstrukce místních komunikací 

v lokalitě Růžodol I“ (ul. Suldovského, Akátova, Bosenská a Harantova) se Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s. 

a  u k l á d á  

Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat smlouvu o dílo 
s vítězem obchodní veřejné soutěže. 

T: po uplynutí zákonných 
odvolacích lhůt 

USNESENÍ Č. 469/05 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů: 
přijetí daru, bezúplatný převod pozemků, nabytí majetku, směna pozemků, 
výpůjčka 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Přijetí daru 
II. Bezúplatný převod pozemků 
III. Nabytí majetku 
IV. Směna pozemků 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem V. - výpůjčka: 
V. Výpůjčka: 

1. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitostí, objektu bydlení u č. p. 387 včetně 
příslušenství na st. p. č. 243, p. p. č. 243, p. p. č. 244 a p. p. č. 245, vše v k. ú. 
Rochlice u Liberce pro Jiřinu Lískovcovou a Čeňka Nováka, bytem Doubská 
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387/77, Liberec 6, na dobu určitou do 15. 10. 2005. 
2. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitostí, objektu bydlení u č. p. 358 včetně 

příslušenství na p. p. č. 250, p. p. č. 240/4, p. p. č. 250, p. p. č. 251 a p. p. č. 252/1, 
vše v k. ú. Rochlice u Liberce pro Jitku Zdeňkovou, bytem České mládeže 358/23, 
Liberec 6, na dobu určitou do 31. 10. 2005 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 470/05 

Dodatek ke smlouvě o nájmu - .A.S.A. Liberec s. r. o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků p. č. 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 
301/5 a 301/6 v k. ú Horní Růžodol, obec Liberec, uzavřený mezi Statutárním městem Liberec a 
společností .A.S.A. Liberec s. r. o., se sídlem Erbenova 376, Liberec 8, IČ 63146746, zastoupenou 
Ing. Tomášem Palečkem. 

USNESENÍ Č. 471/05 

Valorizace ceny o míru inflace za údržbu letiště   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro rok 2005 navýšení ceny prací za provádění údržby plochy letiště Liberec dle smlouvy č. 
7003/02/013 o index míry inflace za rok 2004 ve výši 2,8 % na celkovou částku ve výši  
377 790,- Kč/rok vč. 5 % DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
uplatnit toto navýšení ceny prací v nejbližším rozpočtovém opatření rozpočtu Statutárního města 
Liberec pro rok 2005 a o příslušnou částku navýšit zakázku č. 210700350002.  

T: 31. 8. 2005  

USNESENÍ Č. 472/05 

MFRB – dofinancování finančních prostředků Nové bydlení Pavlovice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navýšením a přidělením finančních prostředků ve výši 4,2 mil. Kč z Městského fondu rozvoje 
bydlení pro Nové bydlení Pavlovice, družstvo, Jestřábí 971/1, 460 01, Liberec 1, IČ 25448617, pro 
lokalitu Staré Pavlovice, na stavbu: 
- kanalizace dešťová – stoka D-7, D-6, D-6-1, 
- kanalizace splašková S-7, S-6, S-6-1, 
- vodovodní řad V-7, V-7-1, V-8, V-9, 
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- komunikace Oblouková – Na Mlýnku,  
- komunikace příjezdová, 
- komunikace – větev I-CH, O, K-J, P, M-L, Q, 
- komunikace Polní – úsek od napojovacího bodu za Kauflandem k etapě 1, 
- propojení  vodovodních řadů Kaufland – Pavlovice, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
předložit navýšení a přidělení finančních prostředků ve výši 4,2 mil. Kč pro investora Nové 
bydlení Pavlovice, družstvo, Jestřábí 971/1, 460 01, Liberec 1, IČ 25448617, ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 09/05 

USNESENÍ Č. 473/05 

Návrh na přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na investiční akce spojené 
s přípravou a technickým zajištěním „Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009“ ve výši 
5 mil. Kč,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje    
č. SH/954/2005 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, 
      předložit zastupitelstvu města ke schválení příjem účelové investiční dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje ve výši 5,0 mil. Kč na akci Mistrovství světa v klasickém lyžování  2009 a 
smlouvu o poskytnutí dotace č. SH/954/2005. 

T: 09/05 
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
      zařadit schválenou účelovou dotaci 5 mil. Kč od Libereckého kraje do nejbližšího 

rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části rozpočtu Statutárního města Liberec pro 
rok 2005. 

T: 09/05 

USNESENÍ Č. 474/05 

Schválení investičního záměru a realizace akce stabilizace svahu ve sportovním 
areálu Ještěd 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

investiční záměr a realizaci akce „Sportovní areál Ještěd – stabilizace svahu dojezdu skokanských 
můstků“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zpracovat a zajistit podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na Ministerstvo financí ČR ve výši 
13 mil. Kč na výše uvedenou investiční akci. 

T: 31. 8. 2005 
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USNESENÍ Č. 475/05 

Fotbalové hřiště Vesec – Hodnotící a kontrolní komise 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na složení hodnotící a kontrolní komise pro hodnocení nabídek zadávacího řízení na Zřízení 
fotbalových hřišť Liberec-Vesec ve složení včetně náhradníků takto: 
členové hodnotící a kontrolní komise: 
1. Dagmar Helšusová, náměstkyně primátora 
2. Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí oddělení dopravních staveb 
3. Ing. Vladimír Špůr, Investorsko Inženýrská, a. s. 
4. Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru rozvojových projektů 
5. Ing. Martin Čech, odbor rozvojových projektů 
6. Ing. Martina Rychecká, Compet Consult s. r. o. 

náhradníci členů hodnotící a kontrolní komise: 
1. Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora 
2. Ing. Filip Poříz, vedoucí oddělení investic KÚLK 
3. Polyxena Veverková, Investorsko Inženýrská, a. s. 
4. Ing. Lenka Rálková, odbor rozvojových projektů 
5. Ing. Jitka Píšová, odbor rozvojových projektů 
6. Ing. Petr Chaloupek, Compet Consult s. r. o. 

USNESENÍ Č. 476/05 

Dohoda o spolupráci se společností České dráhy, a. s. při rozvoji Sportovního 
areálu Ještěd 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o spolupráci se společností České dráhy, a. s. (ČD), která specifikuje 
podmínky pro demolici stávajícího objektu garáží ČD a výstavbu náhradního objektu, jako 
vyvolané investice pro výstavbu sedačkové lanovky „Pod lany“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit podpis předloženého návrhu dohody o spolupráci. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 477/05 

Investiční výstavba v Papírové ulici (Varro s. r. o.) 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu územního řízení na výstavbu polyfunkčního objektu v Papírové ulici, Liberec 
na základě smluvního vztahu mezi Statutárním městem Liberec a firmou Varro s. r. o., 

s o u h l a s í  

s realizací stavby polyfunkčního objektu v rozsahu dle zpracované dokumentace k územnímu 
řízení, t. j. bez podzemních podlaží 

a  u k l á d á  
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
písemně informovat firmu Varro s. r. o. o rozhodnutí rady města. 

T: 08/05 

USNESENÍ Č. 478/05 

Převod nových objektů Městského stadionu v Liberci včetně příslušných 
pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem objektů postavených na pozemcích p. č. 311/37, p. č. 311/38, p. č. 311/8, p. č. 311/42, 
p. č. 311/35, p. č. 311/39, p. č. 311/9, p. č. 311/46, p. č. 311/47, p. č. 315/2, p. č. 315/3 a p. č. 
310/2 k. ú. Horní Růžodol a dále pozemků p. č. 310/1, p. č. 310/2, p. č. 311/1, p. č. 311/8, p. č. 
311/9, p. č. 311/30, p. č. 311/31, p. č. 311/32, p. č. 311/33, p. č. 311/34, p. č. 311/35, p. č. 311/36, 
p. č. 311/44, p. č. 311/45, p. č. 311/47, p. č. 311/4, p. č. 311/37, p. č. 311/5, p. č. 311/38, p. č. 
311/6, p. č. 311/39, p. č. 311/40, p. č. 311/41, p. č. 311/42, p. č. 311/7, p. č. 311/43, p. č. 311/13, p. 
č. 311/46, p. č. 315/1, p. č. 315/2, p. č. 315/3 vše v k. ú. Horní Růžodol, společnosti Sportovní 
areál Liberec s. r. o., se sídlem Horní Růžodol č. p. 570, Liberec 7, IČ 27075397, za cenu 
504,077.989,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 479/05 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. o zvýšení kapitálu obchodní společnosti 
Sportovní areál Ještěd 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 Sportovní areál 
Ještěd a. s., se sídlem 460 01 Liberec 5, Jablonecká 41, IČ 25437941, 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: 
1. základní kapitál obchodní společnosti se zvyšuje o částku 40,500.000,- Kč, tedy z částky         

2,000.000,- Kč na částku 42,500.000,- Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení 
základního kapitálu se nepřipouští; jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se 
neuplatní; 

2. ke zvýšení základního kapitálu se připouští nepeněžitý vklad jediného společníka – Statutární 
město Liberec, 460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 00262978, a to v podobě věcí 
nemovitých; 

3. schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu jediného společníka společnosti a to věcí movitých a 
nemovitých, ve výši 42,500.000,- Kč na základě posudku znalce Ing. Lubomíra Bureše ze dne 
20. 6. 2005, pod poř. č. 998/2005, doplněného posudkem znalce Ing. Petra Balhara ze dne     
28. 2. 2005 pod pořadovým číslem 358/2005; 
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4. částka, která se započítává na vklad společníka – Statutární město Liberec, 460 01 Liberec 1, 
nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 00262978 – činí 42 500 000,- Kč, na základě citovaných znaleckých 
posudků; 

5. za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány akcie v počtu 425 ks ve jmenovité 
hodnotě 100.000,- Kč na jméno, kmenové, v zaknihované podobě; 

6. 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  

předsedovi představenstva Sportovní areál Ještěd a. s. Ing. Pavlu Krenkovi, 
v zákonem stanovených lhůtách, resp. bez zbytečného odkladu, zajistit zapracování změn do 
stanov a vyhotovení stanov společnosti v aktuálním znění, zajistit dodání příslušných dokladů 
k založení do spisu a do sbírky listin Obchodního rejstříku a podat návrh na zápis zvýšení 
základního kapitálu a z toho vyplývající změny stanov společnosti do Obchodního rejstříku. 

USNESENÍ Č. 480/05 

Veřejná soutěž o návrh „Návrh na zajišťování správy a běžné údržby 
komunikací, mostů, dopravního značení a veřejné zeleně v majetku Statutárního 
města Liberec a činností souvisejících“ 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o postupu zajištění vyhlášení veřejné soutěže o návrh „Návrh na zajišťování správy a 
běžné údržby komunikací, mostů, dopravního značení a veřejné zeleně v majetku Statutárního 
města Liberec a činností souvisejících“, 

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení veřejné soutěže o návrh „Návrh na zajišťování správy a běžné údržby komunikací, 
mostů, dopravního značení a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Liberec a činností 
souvisejících“ v souladu s informací v důvodové zprávě, 

2. jmenování členů a náhradníků soutěžní poroty: 
členové: 
1. Jméno:  Tumpach Jiří Ing. – vedoucí správy 
  Pracoviště: TSK Praha – odbor 120 oblastní správy Sever 

Adresa: Poděbradská 218/185, 190 00 Praha 9 (domů Říjnová 701/28, 182 00 Praha 8 
– Ďáblice) 

 

2.  Jméno:  Rezek Vladislav Ing. – vedoucí správy 
 Pracoviště: TSK Praha – odbor oblastní správy Jih 
 Adresa:  Bezová 1659, 140 00 Praha 4 

 

3.  Jméno:  Polesná Alena – vedoucí oddělení 
 Pracoviště: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, oddělení majetkové správy 
 Adresa:  Šumavská 33, 659 77 Brno 
 
4.  Jméno:  Kriesmanová Zuzana – vedoucí správy 
 Pracoviště: TSK Praha – odbor 130 oblastní správy Východ 
 Adresa:  Holandská 48/1050, 100 00 Praha 10 (domů Bernolákova 2, 142 00 Praha 4) 
 
5.  Jméno:  Zemanová Jana Mgr. – správní ředitelka 
 Pracoviště: Brněnské komunikace a. s. 
 Adresa:  Renneská třída 1a, 657 68 Brno 
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náhradníci: 
1. Jméno:  Bláhová Nataša – vedoucí oddělení komunikací 
 Pracoviště: Magistrát města Českých Budějovic, odbor správy veřejných statků 
       Adresa:  Náměstí Přemysla Otakara II. 1-2, 370 01 České Budějovice 
 
2.  Jméno:  Otta Miloslav – manažer pro investice 
 Pracoviště: Syner, s. r. o. 
 Adresa:  Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4 
 
3. Jméno:  František Hanzlík – technický ředitel 
 Pracoviště: Investorsko inženýrská a. s. 
 Adresa:  Gorkého 15, 460 01 Liberec 1 
 
4. Jméno:  Ladislav Novotný Ing. – ex. náměstek SSŽ a. s. 
 Pracoviště: dříve SSŽ a. s., nyní v důchodu 
 Adresa:  Truhlářská 529, 460 01 Liberec 1 
 
5. Jméno:  Daniel Lyčka Ing. – ekonomický náměstek 
 Pracoviště: Ostravské komunikace, a. s. 
 Adresa:  Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské hory 

a  u k l á d á  

1. Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora, 
a) zajistit, aby zadávací dokumentace byla upravena podle informace o postupu zajištění 

vyhlášení veřejné soutěže o návrh „Návrh na zajišťování správy a běžné údržby 
komunikací, mostů, dopravního značení a veřejné zeleně v majetku Statutárního města 
Liberec a činností souvisejících“, 

b) zajistit, aby po nezbytné úpravě zadávací dokumentace byla veřejná soutěž o návrh 
„Návrh na zajišťování správy a běžné údržby komunikací, mostů, dopravního značení 
a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Liberec a činností souvisejících“ 
vyhlášena na Centrální adrese. 

2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
jmenovat členy a náhradníky soutěžní poroty. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 481/05 

Veřejná soutěž o návrh „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy 
veřejného a slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního řešení ve 
městě Liberec“ 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o postupu zajištění vyhlášení veřejné soutěže o návrh „Návrh na zajišťování správy, 
údržby a postupné obnovy veřejného a slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního 
řešení ve městě Liberec, 

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení veřejné soutěže o návrh „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy 
veřejného a slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního řešení ve městě 
Liberec“ v souladu s informací v důvodové zprávě, 

2. jmenování členů a náhradníků soutěžní poroty: 
členové: 
1. Jméno:  Sokanský Karel prof. Ing. CSc. – člen katedry elektroenergetiky 
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 Pracoviště: VŠB – TU Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky 
 Adresa:  17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 
 
2. Jméno:  Tichý Miroslav 
 Pracoviště: Osvětlení s. r. o. Plzeň – majitel společnosti provozující VO v Plzni 
 Adresa:  Boettingerova 2, 320 15 Plzeň 
 
3. Jméno:  Voráček Jiří – spoluautor městských standardů pro VO 
 Pracoviště: Jiří Voráček – VORVO 
 Adresa:  Lidická 37, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
 
4.  Jméno:  Doc. Dr. Miroslav Svítek – zástupce vedoucí katedry 
 Pracoviště: Fakulta dopravní ČVUT – katedra řídících systémů a telematiky 
 Adresa:  Konvinktská, 110 00 Praha 1 
 
5.  Jméno:  Jaromír Muchka Ing. – vedoucí odboru systémů řízení dopravy 
 Pracoviště: TSK Praha 
 Adresa:  Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 
 
náhradníci: 
1. Jméno:  Pelnář Petr Ing.  - vedoucí oddělení 
 Pracoviště: Magistrát hl. města Prahy 
 Adresa:  Platnéřská 19, 110 00 Praha 
 
2.   Jméno: Doc. Ing. Plch Jiří CSc. – působil na VUT FEI Brno, autor knihy Světelná 

technika v praxi  
      Pracoviště: Světelná technika Brno 
      Adresa: Hoblíkova 33, 613 00 Brno 
 
3.   Jméno: Nikl Josef – vedoucí provozovny VO a SSZ Olomouc 
      Pracoviště: TSMO a. s. 
      Adresa: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc 
 
4.   Jméno: Hollý Berbard Ing. – majitel a jednatel společnosti 
      Pracoviště: Belux s. r. o. 
      Adresa: Ílová 10, 841 07 Bratislava, SR 
 
5.   Jméno: Nosek Tomáš Ing. – projektant 
      Pracoviště: Pragoprojekt a. s. Praha 
      Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

a  u k l á d á  

1. Ing. Pavlu Krenkovi, náměstku primátora, 
a) zajistit, aby zadávací dokumentace byla upravena podle informace o postupu zajištění  
      vyhlášení veřejné soutěže o návrh „Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné 

obnovy veřejného a slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního řešení 
ve městě Liberec“,  

b) zajistit, aby po nezbytné úpravě zadávací dokumentace byla veřejná soutěž o návrh 
„Návrh na zajišťování správy, údržby a postupné obnovy veřejného a slavnostního 
osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění dopravního řešení ve městě Liberec“ vyhlášena na 
Centrální adrese. 

2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
jmenovat členy a náhradníky soutěžní poroty. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 482/05 

Jmenování vedoucí odboru Kancelář primátora Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MML, 
Jolanu Šebkovou do funkce vedoucí odboru Kancelář primátora Magistrátu města Liberec dle 
důvodové zprávy s účinností od 1. září 2005. 

USNESENÍ Č. 483/05 

Změna ve funkci předsedy Osadního výboru Pilínkov 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu mimořádné schůze Osadního výboru Pilínkov dne 23. června 2005 včetně 
informace předsedy výboru o ukončení svojí činnosti v tomto orgánu, 

s o u h l a s í  

s odvoláním Ing. Ladislava Velechovského z funkce předsedy Osadního výboru Pilínkov – 
obsazení této funkce paní Mgr. Helenou Čeřovskou 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
připravit tuto změnu v souladu s ust. § 120 odst. 3 zákona č. 128/2002 Sb., o obcích k rozhodnutí 
zastupitelstvu města. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 484/05 

Smlouva o umístění svatebních katalogů za úplatu v prostorách Magistrátu města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh smlouvy o umístění svatebních katalogů na pracovišti správního odboru MML – oddělení 
matriky 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
uzavírat tyto smlouvy s jednotlivými zájemci a realizovat za podmínek dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 485/05 

Žádost o schválení rozhodnutí zadavatele o přidělení nadlimitní veřejné zakázky 
a o vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení a žádost o 
schválení návrhu „Smlouvy o dílo“ 

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

1. rozhodnutí zadavatele, tedy Statutárního města Liberec – Městské policie Liberec, o přidělení 
nadlimitní veřejné zakázky, zadané v rámci otevřeného řízení na veřejnou zakázku, na 
dodávky „Rekonstrukce a revitalizace městského kamerového systému, vybudování nového 
operačního střediska a analytického pracoviště ve městě Liberci“ uchazeči o tuto zakázku, 
tedy firmě TELMO, spol. s r. o., Národní 1435/6, Praha 1, IČ 47307781, DIČ CZ47307781, 

2. rozhodnutí zadavatele, tedy Statutárního města Liberec – Městské policie Liberec, o vyloučení 
uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a 
revitalizace městského kamerového systému, vybudování nového operačního střediska a 
analytického pracoviště ve městě Liberci“ sdružení firem: 

ORZO SECURITY, spol. s r. o. 
   se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava 
   IČ: 60321601, DIČ: CZ60321601 

 

   DAMOVO Česká republika s. r. o. 
   se sídlem: U Michelské školy 398, 140 00 Praha 4 
   IČ: 26183684, DIČ: CZ26183684 

 

   Interal společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 
   se sídlem: Ostrava – Stará Bělá, Blanická 973/185, PSČ 724 00 
   IČ: 46578641, DIČ: CZ46578641, 
které bylo doporučeno hodnotící komisí, 

 

3. návrh „Smlouvy o dílo“, který firma TELMO, s. r. o., Národní 6, Praha 1, předložila 
zadavateli, tedy Statutárnímu městu Liberec – Městské policii Liberec, za účelem realizace na 
dodávky „Rekonstrukce a revitalizace městského kamerového systému, vybudování nového 
operačního střediska a analytického pracoviště ve městě Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
tuto smlouvu podepsat po nabytí právní moci otevřeného výběrového řízení na uvedenou veřejnou 
zakázku. 

T: 09/05 

USNESENÍ Č. 486/05 

Žádost o schválení dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
SH/573/2005/D1 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  

návrh dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. SH/573/2005/D1 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, 
dodatek č. 1 smlouvy SH/573/2005/D1 o nájmu nebytových prostor podepsat. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 487/05 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2005 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2005 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 488/05 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2005 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2005“ zastupitelstvu města 
ke schválení. 

T: 1. 9. 2005 

USNESENÍ Č. 489/05 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec 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. 640/04 bod 2), 600/01 bod 5). 

USNESENÍ Č. 490/05 

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 6. 2005 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů ze 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se konalo dne 30. 6. 
2005. 
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USNESENÍ Č. 491/05 

Organizační zajištění 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 9. 2005 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 7. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 1. 9. 2005 ve 14. hodin v zasedací místnosti č. 
11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Majetkoprávní operace 
3. Prodej nemovitostí a věcí movitých – Klicperova 414, Liberec 4 
4. Výkup zvláštní stavby CO OÚ78 – podzemního krytu, Jablonecká ulice 
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů: přijetí daru, bezúplatný převod 

pozemků, nabytí majetku, směna pozemků, výpůjčka 
6. MFRB – dofinancování finančních prostředků Nové Bydlení Pavlovice 
7. Návrh na přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
8. Prominutí pohledávky paní Jiřině Krupičkové 
9. Oprava vyúčtování služeb nájemníkům objektu Barvířská 33/4 
10. Převod nových objektů městského stadionu v Liberci včetně příslušných pozemků 
11. Změna části usnesení RM 156/05 a ZM 42/05 
12. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za 1. pololetí 2005 
13. 24. změna územního plánu města Liberec 
14. Zpráva o činnosti MP Liberec za 1. pololetí 2005 
15. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí 2005 
16. Změna ve funkci předsedy Osadního výboru Pilínkov 
17. Zpráva o vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 
18. Informace, diskuse 

 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 
písemné: 

 privatizace pozemku p. č. 133/1, k. ú. Kunratice u Liberce – Ing. Svoboda 
 privatizace pozemku p. č. 1893/2, k. ú. Liberec – Ing. Svoboda 
 plnění usnesení 252/95, přehled smluv dle bodu I. – Ing. Svoboda  
 výsledek kontroly provedené na personálním oddělení MML ve dnech 14. – 15. 7. 2005 

OSSZ Liberec – JUDr. Řeháček 
 stížnost proti postupu MML – Petr Šlechta Mona a. s. – JUDr. Řeháček 
 stížnost proti rozšíření provozu zámečnictví ANTES – JUDr. Řeháček 
 přidělení bytů v lokalitě Zelené údolí na základě pořadníku – Bc. Červinská 
 návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2005 – Mgr. Vereščáková 
 dopis od Ing. M. Duška, týkající se změny územního plánu – zrušení pásma územní    

ochrany pro obchvatovou komunikaci v k. ú. Horní Hanychov v Liberci – Ing. Kittner 

 

 

 

 
 

Ing. Eva  K o č  á  r k o v á       v .  r .  Naďa  J o z í  f  k o v á    v.  r.  

náměstkyně primátora náměstkyně primátora 
 


