USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 19. 6. 2007
USNESENÍ Č. 328/07
Majetkoprávní operace – ORP
Rada města po projednání
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body:
I.
Prodej
II.
Bezúplatný převod pozemku
III.
Směna
IV.
Přijetí daru,
schvaluje
V.
Věcné břemeno:
A) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění práva vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství
na pozemcích p. č. 1554/2, 1555/1, 1556/2, 1558/1, 1574/3, 1568/2, 2201/1, vše v k. ú.
Rochlice u Liberce, obec Liberec, na dobu neurčitou, za cenu 88,- Kč/m2 použité plochy dle
v budoucnu zpracovaného geometrického plánu,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení stavby středotlakého plynovodu a jejím geometrickém zaměření uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene
a to vše pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem 401 17, IČ 27295567.
B) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění práva vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství
na pozemcích p. č. 1244/2, 1453/1, 1543, 1548, 1549, 1552/2, 1567/4, 1555/1, vše v k. ú.
Rochlice u Liberce, obec Liberec, na dobu neurčitou za celkovou cenu 500,- Kč,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení stavby středotlakého plynovodu a jejím geometrickém zaměření uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene
a to vše pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 401 17, IČ 27295567.
C) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a
údržbu tohoto zařízení na pozemku p. č. 690/3, v k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence
stavby příslušné inženýrské sítě, a to bezúplatně
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene
a to vše pro ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425.
D) Rada města po projednání schvaluje
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1. zřízení věcného břemene strpění uložení metalického kabelového vedení, příjezd a přístup pro
opravy a údržbu tohoto zařízení na pozemku p. č. 690/3 v k. ú. Horní Hanychov, na dobu
existence stavby příslušné inženýrské sítě, a to bezúplatně,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene
a to vše pro Telefónika O 2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336.
E) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění uložení metalického kabelového vedení (věž rozhodčích),
příjezd a přístup pro opravy a údržbu tohoto zařízení na pozemku p. č. 690/3 v k. ú. Horní
Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, a to bezúplatně,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene
a to vše pro Telefónika O 2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336.
F) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelového vedení (věž rozhodčích),
příjezd a přístup pro opravy a údržbu tohoto zařízení na pozemku p. č. 690/3 v k. ú. Horní
Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, a to bezúplatně,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene
a to vše pro Telefónika O 2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336.
G) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a
údržbu tohoto zařízení na pozemcích p. č. 1979/1, 1547/3 v k. ú. Vesec u Liberce, na dobu
existence stavby příslušné inženýrské sítě, a to bezúplatně,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a geometrickém zaměření uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
a to vše pro Preciosa, a. s., závod 03, správa areálu, Sklářská 1, 463 12 Liberec 24.
H) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 762/6
v k. ú. Horní Hanychov, který je v majetku Libereckého kraje na dobu existence stavby
příslušné inženýrské sítě, a to za cenu jednorázového poplatku ve výši 19.500,- Kč,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene.
I) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného Statutárního města Liberec, a to pro stavbu
přesypaného mostu včetně přeložek sítí technické infrastruktury na pozemku p. č. 707/1 v k. ú.
Horní Hanychov, který je v majetku společnosti České dráhy, a. s., na dobu existence stavby, a
to za cenu jednorázového poplatku ve výši 75.000,- Kč,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení stavby přesypaného mostu včetně přeložek technické infrastruktury a jejich
geometrickém zaměření, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
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J) Rada města po projednání schvaluje
1. úhradu jednorázového poplatku budoucímu oprávněnému Radiokomunikace, a. s., za zřízení
věcného břemene pro přeložku stávajícího optického vedení v důsledku výstavby přesypaného
mostu, a to na dobu existence stavby a za cenu jednorázového poplatku ve výši 20,- Kč/m2
v rozsahu geodeticky zaměřené přeložky optického vedení,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ve které Statutární město
Liberec vystupuje jako stavebník – investor stavby.
K) Rada města po projednání schvaluje
1. úhradu jednorázového poplatku budoucímu oprávněnému Telefonika O 2 Czech Republic, a. s.,
za zřízení věcného břemene pro přeložku stávajícího optického vedení v důsledku výstavby
komunikace TV cesta – dopadiště, a to na dobu existence stavby a za cenu jednorázového
poplatku ve výši 20,- Kč/m2 v rozsahu geodeticky zaměřené přeložky optického vedení,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ve které Statutární město
Liberec vystupuje jako stavebník – investor stavby.
L) Rada města po projednání schvaluje
1. úhradu jednorázového poplatku budoucímu oprávněnému Telefónika O 2 Czech Republic, a. s.,
za zřízení věcného břemene pro přeložku stávajícího metalického vedení v důsledku výstavby
komunikace TV cesta – dopadiště, a to na dobu existence stavby a za cenu jednorázového
poplatku ve výši 20,- Kč/m2 v rozsahu geodeticky zaměřené přeložky optického vedení,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ve které Statutární město
Liberec vystupuje jako stavebník – investor stavby.
M) Rada města po projednání schvaluje
1. úhradu jednorázového poplatku budoucímu oprávněnému ČEZ Distribuce, a. s., za zřízení
věcného břemene pro přeložku stávajícího elektrického podzemního vedení 10 kV v důsledku
výstavby přesypaného mostu, a to na dobu existence stavby a za cenu jednorázového poplatku
ve výši 20,- Kč/m2 v rozsahu geodeticky zaměřené přeložky vedení,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ve které Statutární město
Liberec vystupuje jako stavebník – investor stavby.
N) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro stavbu elektrické podzemní přípojky NN pro parkoviště
Ještědská na pozemcích p. č. 690/1, 690/13, 690/8, v k. ú. Horní Hanychov, které jsou
v majetku Lesy ČR, s. p. na dobu existence stavby, a to za cenu jednorázového poplatku ve
výši 20,- Kč/m2,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení stavby elektrické přípojky NN a geometrickém zaměření, uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene.
O) Rada města po projednání schvaluje
1. zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky do stávající šachty, příjezd a
přístup pro opravy a údržbu tohoto zařízení na pozemku p. č. 530 v k. ú. Vesec u Liberce, na
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, a to bezúplatně,
2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
3. po dokončení staveb inženýrských sítí a geometrickém zaměření uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
a to vše ve prospěch oprávněného Statutárního města Liberec.
VI.
Záměr směny
Rada města schvaluje záměr směny pozemku p. č. 1547 v k. ú. Liberec ve vlastnictví Statutárního
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města Liberec, za pozemek p. č. 1988 v k. ú. Vesec u Liberce ve vlastnictví pana Lukáše
Plechatého, Na Pískovně 667/44, Liberec 14
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a IV. zastupitelstvu města ke
schválení.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 329/07
Záměr směny „Kompostárna – Růžodol I.“
Rada města po projednání
neschvaluje
záměr majetkoprávní operace – koupi nebo směnu - areálu bývalé „kompostárny“ v k. ú. Růžodol I
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
zpracovat a odeslat odpověď na obdrženou nabídku vlastníkům dotčených nemovitostí – areálu
bývalé „kompostárny“ v k. ú. Růžodol I a dále spolupracovat při změně funkce území v územním
plánu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 330/07
Fórum Liberec – dodatek ke smluvním vztahům
Rada města po projednání
souhlasí
1. v návaznosti na odstavec 9.2 „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků č.
7003/05/0015“ uzavřené dne 12. dubna 2005 mezi Statutárním městem Liberec a Multi
Development Czech Republic, a. s. (dříve AM Devepolment Czech Republic a. s.), IČ
25683993, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, s postoupením práv a převodem
povinností vyplývajících z této smlouvy ze společnosti Multi Development Czech Republic, a.
s. na společnost Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., IČ 27643191, se sídlem Olivova
4/2096, 110 00 Praha 1,
2. se zrušením předkupního práva na pozemky p. č. 1494/1, p. č. 1496, p. č. 1497/1, p. č. 1497/2,
p. č. 1497/3, p. č. 1498, p. č. 1499/8, p. č. 1501/2, p. č. 1502/1, p. č. 1503, p. č. 1504/1, p. č.
1511, p. č. 1516/1, p. č. 1528/1, p. č. 1528/3, p. č. 1528/6, p. č. 1528/7 a p. č. 5819/1 v k. ú.
Liberec, obec Liberec, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti Multi Development Czech
Republic, a. s. (dříve AM Development Czech Republic a. s.), IČ 25683993, se sídlem
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, a uzavřením dodatku ke „Smlouvě o zřízení věcného
předkupního práva“ č. j. 7003/05/0017 ze dne 12. 4. 2005 o zrušení tohoto předkupního práva,
3. se zřízením předkupního práva ve prospěch Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o.
k pozemkům dle výše zmíněné „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků č.
7003/05/0015“, tzn. k pozemkům parc. č. 1494/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 686
m2, parc. č. 1496 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, parc. č. 1497/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 2749 m2, parc. č. 1497/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
190 m2, parc. č. 1497/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, parc. č. 1498 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 983 m2, parc. č. 1499/8 – ostatní plocha, o výměře 934
m2, parc. č. 1501/2 – ostatní plocha, o výměře 40 m2, parc. č. 1502/1 – ostatní plocha, o
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, parc. č. 1503 – ostatní plocha, o výměře 229 m2, parc. č. 1504/1 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 116 m2, parc. č. 1511 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 318
m2, parc. č. 1516/1 – ostatní plocha, o výměře 2771 m2, parc. č. 1528/1 – ostatní plocha, o
výměře 5625 m2, parc. č. 1528/3 – ostatní plocha, o výměře 1156 m2, parc. č. 1528/6 – ostatní
plocha, o výměře 665 m2, parc. č. 1528/7 – ostatní plocha, o výměře 693 m2 a parc. č. 5819/1 –
ostatní plocha, o výměře 2102 m2, včetně jejich veškerých součástí a příslušenství a se všemi
souvisejícími právy, všechny nacházející se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, okres
Liberec,
bere na vědomí
předložené návrhy a formu:
 Smlouvy o postoupení práv a převodu povinností a dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí
kupní smlouvě o zřízení věcného předkupního práva
 Smlouvy o zrušení věcného předkupního práva
 Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva mezi Statutárním městem Liberec a
společností Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o.
a ukládá
1. Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,
předložit výše uvedené návrhy majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu města.
T: 28. 6. 2007
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
po schválení předložených návrhů majetkoprávních operací zastupitelstvem města, zajistit
podpis výše uvedených smluvních dokumentů.
T: 30. 6. 2007 - kontrolní

USNESENÍ Č. 331/07
Přijetí systémové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na
akce MS 2009 Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
1. přijetí systémové dotace ve výši 10,0 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR na akce MS 2009 Liberec „ J 3 Věž rozhodčích – modernizace“,
2. přijetí systémové dotace ve výši 52,0 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR na akce MS 2009 Liberec „ J 4 Budova zázemí“,
3. přijetí systémové dotace ve výši 7,0 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR na akce MS 2009 Liberec „V 7 Provozní budova“
a ukládá
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části:
1. 10,0 mil. Kč na akci „ J 3 Věž rozhodčích – modernizace“,
2. 52,0 mil. Kč na akci „ J 4 Budova zázemí“,
3. 7,0 mil. Kč na akci „V 7 Provozní budova“.
T: nejbližší rozpočtové opatření

USNESENÍ Č. 332/07
MFRB – 2. rozdělení finančních prostředků pro rok 2007
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Rada města po projednání
souhlasí
s přeloženým návrhem 2. rozdělení finančních prostředků MFRB pro rok 2007 žadatelům:
A. Navýšení dotace pro žadatele:
1. Ing. Bílek Stanislav, bytem Borový vrch 311, 460 14 Liberec 13, pro lokalitu Horní Hanychov
– ul. Varšavská, na stavbu kanalizace dešťová, splašková, vodovod, veřejného osvětlení a
komunikace, navýšení finanční podpory ve výši 157,0 tis. Kč.
2. Ing. Zbyněk Besta, Šlikova 133, 460 06, Liberec, pro lokalitu Horní Hanychov – Krásná
vyhlídka, na stavbu kanalizace dešťové, kanalizace splaškové, vodovodního řadu, komunikace
vč. chodníků, veřejného osvětlení, navýšení finanční podpory ve výši 357,0 tis. Kč.
3. Sdružení Liberec Nezamyslova, zastoupené Ing. Petrem Hnitkou a Ing. Janem Hynkem pro
lokalitu, pro lokalitu Horská – Nezamyslova ul., na stavbu komunikace, vodovodu, kanalizace,
veřejného osvětlení, navýšení finanční podpory ve výši 96,0 tis. Kč.
B. Schválení dotace pro žadatele:
1. Jan Lochman, bytem Okružní 521/1, Mimoň, 471 24, pro lokalitu Horní Hanychov, na stavbu
komunikace, finanční podporu ve výši 868,0 tis. Kč.
2. Pan Jan Rubáček, Husova 254/50, 460 06, Liberec 1, pro lokalitu Karlinky, na stavbu
vodovodního řadu, finanční podporu ve výši 85,0 tis. Kč
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,
předložit návrh 2. rozdělení finančních prostředků MFRB pro rok 2007 ke schválení zastupitelstvu
města.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 333/07
Založení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického
využití litosféry“
Rada města po projednání
souhlasí
1. se zřízením veřejné výzkumné instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití
litosféry, v. v. i.zřízené Statutárním městem Liberec za podmínek dle návrhu zřizovací listiny
v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
2. se zřizovací listinou veřejné výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití
litosféry, v. v. i.,
3. s majetkovou účastí Statutárního města Liberec ve veřejné výzkumné instituci Centrum pro
výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. spojenou s jeho peněžitým vkladem ve výši
150.000,- Kč, popřípadě navýšeným o částky rovnající se odměnám vkladem ve výši
150.000,- Kč, popřípadě navýšeným o částky rovnající se odměnám vyplývajícím z níže
uvedených komisionářských smluv uzavřených před podáním žádosti o registraci v. v. i.,
4. s uzavřením komisionářských smluv zejména s těmito obcemi:

Úvaly, IČ 240931, se sídlem Pražská 276, Úvaly, PSČ 25082

Opočno, IČ 00275191, se sídlem Kupkovo nám. 247, Opočno, PSČ 51773

Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Perštýnské nám. 1, Pardubice, PSČ 53021

Dobruška, IČ 00274879, se sídlem nám. F. L. Věka 11, Dobruška, PSČ 51801

Nová Paka, IČ 00271888, se sídlem Dukelské nám. 39, Nová Paka, PSČ 50924

Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, se sídlem Palackého 280, Nové Město pod
Smrkem, PSČ 46365

Rumburk, IČ 00261602, se sídlem tř. 9. května 1366/48, Rumburk 1, PSČ 40801

Český Krumlov, IČ 00245836, se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov 1 – Vnitřní
Město, PSČ 38118
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Heřmanův Městec, IČ 00270041, se sídlem nám. Míru 4, Heřmanův Městec, PSČ 53803
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,
1. předložit výše odsouhlasené návrhy týkající se založení veřejné výzkumné instituce „Centrum
pro výzkum energetického využití litosféry“, zřizovací listiny, majetkové účasti Statutárního
města Liberec a komisionářských smluv s partnerskými obcemi ke schválení zastupitelstva
města,
T: 28. 6. 2007
2. po schválení výše uvedených návrhů zastupitelstvem města nárokovat peněžitý vklad do
veřejné výzkumné instituce ve výši 150.000,- Kč v nejbližším rozpočtovém opatření roku
2007.
T: 30. 9. 2007 - kontrolní

USNESENÍ Č. 334/07
MS 2009: Výběrové řízení na generálního koordinátora výstavby infrastruktury
ve Sportovním areálu Ještěd
Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na funkci generálního koordinátora výstavby infrastruktury pro MS
2009 ve Sportovním areálu Ještěd
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
1. zajistit zpracování podkladů pro příslušné výběrové řízení a následně zajistit vyhlášení
výběrového řízení na funkci generálního koordinátora výstavby infrastruktury pro MS 2009 ve
Sportovním areálu Ještěd,
T: ihned
2. po vyhodnocení výsledků výběrového řízení, uzavřít s vybraným uchazečem příslušný
smluvní dokument,
T: 07/07
3. nárokovat v požadavcích na rozpočty let 2008 a 2009 příslušné finanční prostředky na pokrytí
činnosti vybraného uchazeče,
T: 31. 12. 2007
4. zpracovat a předložit na nejbližší zasedání rady města informaci o výsledcích VŘ a s jakým
uchazečem byl uzavřen příslušný smluvní dokument.
T: 08/07

USNESENÍ Č. 335/047
Prominutí části poplatku z prodlení
Rada města po projednání
nesouhlasí
s prominutím části poplatku z prodlení Mgr. Martinovi Škodovi, Ostašovská 199/28, Liberec 11
a ukládá
Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zastupitelstvu města materiál k projednání prominutí části poplatku z prodlení Mgr.
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Martina Škody, Ostašovská 199/28, Liberec 11.
T: 28. 6.2007

USNESENÍ Č. 336/07
Navýšení nájemného v bytech se státní dotací v Krajní ulici
Rada města po projednání
schvaluje
navýšení nájemného v bytových domech ul. Krajní č. p. 1575 – 1578 o míru inflace, kterou
vyhlásil Český statistický úřad za rok 2006 ve výši 2,5%
a ukládá
Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytu
T: 30. 6. 2007

USNESENÍ Č. 337/07
Výpůjčka horolezeckého materiálu a vybavení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smluv o výpůjčce horolezeckého materiálu pro činnost Městské policie Liberec a Vodní
záchranné služby ČČK, místní organizace Liberec
a ukládá
Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít s Městskou policií Liberec a Vodní záchrannou službou ČČK, místní organizací Liberec
příslušné smlouvy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 338/07
Návrh na přidělení dotací z Fondu prevence v rámci 1. kola VŘ pro rok 2007
Rada města po projednání
souhlasí
s rozhodnutím Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotace na rok
2007 ve výši Kč 134.900,a ukládá
Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení.
T: 28. 6.2007

USNESENÍ Č. 339/07
Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec
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Rada města po projednání
souhlasí
se Základní listinou Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec
a bere na vědomí
1. Jednací řád Řídící pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb regionu
Liberec,
2. Harmonogram procesu tvorby Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na
období 1. 6. 2007 – 31. 3. 2008
a ukládá
Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit Základní listinu Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec zastupitelstvu
ke schválení.
T: 28. 6.2007

USNESENÍ Č. 340/07
Výroční zpráva za rok 2006 obecně prospěšné společnosti Veřejně prospěšné
práce Liberec, o. p. s.
Rada města po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2006 obecně prospěšné společnosti Veřejně prospěšné práce Liberec,
o. p. s.

USNESENÍ Č. 341/07
Návrh na odvolání člena správní rady a člena dozorčí rady společnosti Komunitní
práce Liberec, o. p. s. a jmenování nových členů
Rada města po projednání
odvolává
1) na základě vlastní žádosti Bc. Pavlu Červinskou, bytem Vlastislav 80, Třebívlice, 411 15,
z funkce člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
2) Ing. Jiřího Kittnera, bytem Boženy Němcové 499/4, Liberec 5, 460 01, z funkce člena dozorčí
rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. ,
jmenuje
1) v souladu s § 15 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném
znění, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Ing. Jaromíru Čechovou, bytem Podhorská 850/46, Jablonec nad Nisou, 466 01, členem
správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
2) v souladu s § 15 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném
znění, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Ing. Ondřeje Červinku, bytem Hálkova 1103/4, Liberec 1, 460 01, členem dozorčí rady
společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
a ukládá
Gabriele Krupičkové, předsedkyni správní rady,
zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných společností.
T: 07/07
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USNESENÍ Č. 342/07
Dodatek č. 2 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce
Liberec, o. p. s.
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem dodatku č. 2 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec,
o. p. s.
a ukládá
Gabriele Krupičkové, předsedkyni správní rady společnosti,
předložit dodatek č. 2 a úplné znění zakládací listiny k podpisu primátorovi města Ing. Jiřímu
Kittnerovi.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 343/07
Prominutí pohledávek
Rada města po projednání
schvaluje
1) prominutí pohledávek ve výši do 5.000,- Kč, uvedených v příloze,
2) prominutí pohledávek ve výši do 20.000,- Kč, uvedených v příloze,
souhlasí
s prominutím pohledávek ve výši nad 20.000,- Kč, uvedených v příloze
a ukládá
Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zastupitelstvu ke schválení prominutí pohledávek ve výši nad 20.000,- Kč, uvedených v
příloze.
T: 28. 6.2007

USNESENÍ Č. 344/07
Návrh na reorganizaci činností Centra zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
souhlasí
se zahájením reorganizace činnosti Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové
organizace, ve stanovených termínech,
a ukládá
Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
a) předložit návrh na reorganizaci Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové
organizace, zastupitelstvu ke schválení,
T: 28. 6.2007
b) převést stávající zdravotní zařízení provozovaná Centrem zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvkovou organizací, pod odbor školství, kultury a sportu.
T: 09/07
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c) založit novou příspěvkovou organizaci,
T: 10/07
d) vyklidit a převést zbytné nemovitosti,
T: 11/07
e) rozšířit, zefektivnit a zkvalitnit sociální služby poskytovaném Centrem zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvkovou organizaci.
T: průběžně 2008

USNESENÍ Č. 345/07
Změna pracovního poměru paní MUDr. Marie Hakové, pověřené zastupováním
funkce ředitele příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský domov Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s žádostí paní MUDr. Marie Hakové, pověřené zastupováním funkce ředitele Kojeneckého ústavu
a dětského domova Liberec, příspěvkové organizace a změnou jejího pracovního poměru na dobu
určitou od 1. 6. 2007 do 31. 3. 2008 na pozici řídícího pracovníka příspěvkové organizace
a ukládá
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
vypracovat příslušné pracovně právní podklady k této změně.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 346/07
Návrh na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I.
kola výběrového řízení na podporu činností ve zdravotní a sociální oblasti
v období leden až červen 2007
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu
zdraví Statutárního města Liberec v I. kole výběrového řízení pro období leden až červen 2007 na
podporu činností ve zdravotní a sociální oblasti ve výši Kč 600.000,a ukládá
Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města ke schválení zastupitelstvu města.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 347/07
Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých ze Zdravotního a sociálního fondu
Statutárního města Liberec v roce 2006
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního
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města Liberec v roce 2006
a ukládá
Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 348/07
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města po projednání
schvaluje
Margitě Alexiové a Ondřeji Aleximu přidělení bytu č. 40 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou
službou v Liberci 6, Burianova 1071,
Milanu Lukavcovi a Marii Lukavcové přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou
službou v Liberci 6, Burianova 1071
a ukládá
Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvy.
T: 07/07

USNESENÍ Č. 349/07
Ubytovací a domovní řád, ceník ubytování a služeb pro ubytovnu Kateřinky
Rada města po projednání
schvaluje
1) Ubytovací a domovní řád pro ubytovnu Kateřinská č. p. 156,
2) ceník služeb a ubytování pro ubytovnu Kateřinská č. p. 156
a ukládá
Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit ubytované s novým „Ubytovacím a domovním řádem“, „ceníkem ubytování“ a „ceníkem
služeb“.
T: 30. 6. 2007

USNESENÍ Č. 350/07
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod body:
V. Záměr prodeje a cena pozemků
VI. Záměr prodeje a cena budov
VII. Záměr směny pozemků – s t a ž e n o
VIII. Ceny bytových jednotek
IX. Ceny podílů pozemků souvisejících s budovou v soukromém vlastnictví
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X. Pronájem pozemků:
1. Rada města schvaluje nájem části pozemku p. č. 1567/4 v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu
s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 24, Praha 1, za roční
nájemné ve výši 44.000,- K.
2. Rada města schvaluje nájem části pozemku p. č. 2218/3 v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu
s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 24, Praha 1, za roční
nájemné ve výši 17.000,- Kč.
3. Rada města schvaluje nájem části pozemků p. č. 4144 a 4122/1 v k. ú. Liberec na dobu
s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 24, Praha 1, za roční
nájemné ve výši 88.000,- Kč.
4. Rada města schvaluje nájem částí pozemků p. č. 1567/4 v k. ú. Rochlice u Liberce a 1682/67
v k. ú. Starý Harcov na dobu s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova
24, Praha 1, za roční nájemné ve výši 51.000,- Kč.
5. Rada města schvaluje nájem části pozemku p. č. 2218/3 v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu
s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 24, Praha 1, za roční
nájemné ve výši 22.000,- Kč.
6. Rada města schvaluje nájem částí pozemků p. č. 259/1, 484/9, 1820/20 v k. ú. Rochlice u
Liberce na dobu s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 24, Praha 1,
za roční nájemné ve výši 132.000,- Kč.
XI. Pronájem štítových stěn:
1. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení na domě č. p.
364, ul. Sokolská, Liberec 1 s Ing. Ondřejem Doležalem, Česká 420, Liberec 25, IČ 69391777,
na dobu určitou do 13. 4. 2012, s výší nájemného 15.000,- Kč/rok.
2. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení na domě č. p.
333, ul. U Krematoria, Liberec 4, s Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, na dobu
určitou do 31. 1. 2010, s výší nájemného 17.000,- Kč/rok.
XII. Věcná břemena:
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemky p. č. 852/3,
852/4, k. ú. Liberec, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka stavby na pozemku p. č. 849/2,
jehož vlastníky jsou v současné době Hynek Jan a Ivana, Srnčí 949/8, Liberec 14, ve prospěch
vlastníka stavby na pozemku p. č. 849/3, jehož vlastníkem je v současné době MUDr.
Šťovíčková Milena, Vzdušná 1373/12, Liberec 1, ve prospěch vlastníka stavby na pozemku p.
č. 849/4, jehož vlastníkem je v současné době MUDr. Šroll Zdeněk, Husova 29/1, Liberec 1, ve
prospěch vlastníka stavby na pozemku p. č. 849/5, jehož vlastníkem je v současné době MUDr.
Šroll Jiří, Sedmidomky 1500, Liberec 30, za cenu 300,- Kč/m2.
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 4542/2, 6147, k. ú. Liberec, na pozemcích p. č.
428/1, 434, k. ú. Janův Důl u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2.
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 953/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 4, Teplická 874/8, IČ
27232425, za cenu 88,- Kč/m2.
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení,
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příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 173/8, 254/4, 266/2, 1029/3, 1030,
1032/1, 1033/1, k. ú. Horní Růžodol, na dobu životnosti komunikačního zařízení pro ČD
Telematiku, a. s., Pernerova 2819/2a, Praha, IČ 61459445, za cenu 88,- Kč/m2.
5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 88/15, 91/4, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu existence
plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ
27295567, za cenu 88,- Kč/m2.
6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 545/8, 545/9, 545/10, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu
existence plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
IČ 27295567, za cenu 88,- Kč/m2.
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 755, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ
27232425, za cenu 56,- Kč/m2.
8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ
27232425, za cenu 56,- Kč/m2.
9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 8, 23/1, 34, 426/3, 491, 550, 782, 859, 969, 970/2, 971,
972, 987/1, 1176, 1179/4, 1181/2, 1218/1, 1219/2, 1220/1, 1221, 1222/1, 1222/2, 1223, 1224/1,
1224/2, 1236, 1237, 1289, 1505/1, 1527, 1528/2, 1528/6, 1543/1, 1552/1, 1552/2, 1554, 1569,
1571, 1581/1, 1889, 1976/1, 1979/1, 1979/2, 1979/3, 1983, 1996, k. ú. Vesec u Liberce, na
pozemcích p. č. 445/1, 602/3, 762/5, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence plynárenského
zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za cenu
56,- Kč/m2.
10. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č. 1109,
k. ú. Vesec u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka stavby na pozemku p.č. 1080,
p. č. 1081, jehož vlastníky jsou v současné době Trojanovič Vasil a Helena, Lomová 190,
Liberec 25, za cenu 84,- Kč/m2.
11. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd
a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1543/2, 1547/3, 1549/1, 1552/1, 1552/2, 1554,
1532/1, 1562/2, 1567, 1966/1, 1973/1, 1979/1, 1979/2, 2008, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2.

12. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd
a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 168/17, 168/23, 212/9, k. ú. Radčice u
Krásné Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2.
XIII. Změna usnesení RM – n e o d s o u h l a s e n o.
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XIV. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N.
1. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků:
a) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 823/4 za prodejní cenu
140,- Kč/m2 + náklady prodeje a p. p. č. 846/2 za prodejní cenu 500,- Kč/m2 + náklady
prodeje, lok. ul. Tyršův vrch, v k. ú. Vratislavice nad Nisou.
b) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 6, lok. ul. Prosečská,
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 140,- Kč/m2 + náklady prodeje,
souhlasí
I. Prodej pozemků
II. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům
III. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům
IV. Změny usnesení ZM
XV. MO Liberec – Vratislavice n. N. – 1. Prodej pozemků
2. Výkup pozemku
3. Směna pozemků
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a XV. ke schválení zastupitelstvu
města.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 351/07
Prodej podílu na stavebním pozemku
Rada města po projednání
schvaluje
zápočet zaplacené ceny břemene a doprodej spoluvlastnických podílů ve výši 1501/10000 a
2220/10000 na pozemku p. č. 2698, k. ú. Liberec, přináležejících k bytovým jednotkách č. 166/002
a č. 166/004 v budově č. p. 166, Tř. Svobody, Liberec 5, za snížené ceny o částky za zřízení
věcných břemen, a to paní Horské za cenu 10.760,- Kč a paní Koukalové za cenu 15.879,- Kč
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 352/07
Předkupní právo – b. j. č. 277/070 v budově č. p. 277, ul. Bezová, Liberec 13
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka
č. 277/070 v budově č. p. 277, ul. Bezová, Liberec 13, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti
6026/337417 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 171/2, k. ú. Nové Pavlovice, za
cenu 1,000.000,- Kč.
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USNESENÍ Č. 353/07
Záměr prodeje a cena podílů pozemků
Rada města po projednání
schvaluje
záměr prodeje a cenu podílů pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec, příslušných
k bytovým jednotkám v soukromém vlastnictví dle přílohy č. 1.

Příloha č. 1
poř. část č.
č.
p.

adresa
vlastník

1.

02 213

2.

02 265

3.

2.

265

4.

02 278

5.

02 278

6.

02 366

7.

02 366

8.

02 372

9.

02 372

10.

02 480

11.

02 480

12.

04 160

Studničná
Drda Jaroslav
Chrastavská
Svoboda Milan
Chrastavská
SML
Chrastavská
manž.Jakubů
Chrastavská
Langhamrová
Riana
U Stoky
manž.Minarčíkovi
U Stoky
SML
Perlová (Na
Ladech)
Charvát Lukáš
Perlová (Na
Ladech)
SML
Dobrovského
SML
Dobrovského
SML
Dr.M.Horákové
SML

počet
bytů
%
slevy
4
70
6
70
6
70
5
70
5
70

číslo b.j.

k.ú.

stpč.

ppč.

Liberec
001/I/B
Liberec
002/II/B
Liberec
002/II/D
Liberec
002/II/B
Liberec
002/II/B

1737
3000,1855/1
1900,5133
1900,5133
1900,-

1855/2
480,-

původní
cena
cena sleva
205.000,57.000,408.000,84.000,12.000,2.000,325.000,94.000,425.000,123.000,-

1,40

Liberec
001/I/A
Liberec
001/I/D
Liberec

300/1
3300,1784

300/2
830,-

497.000,113.000,189.000,28.000,279.000,-

1,40

001/I/A
Liberec

2800,85.000,1785/1,2 91.000,-

K3
Pásmo/kat Kč/m2.

podíl
003
173/500
001
47/250

1,5
1,4
1,4

47/250
003
1000/4831
005
1308/4831

3
70
3
70
2

001
671/1250

70
2

11257/21102

70
4
70
4
70
11
80

11257/21102

1,40
1,40
1,65
1,65

671/1250
002

1,35
1940/3692
1,35
1/1
1,30
1873/10000

001/I/D
Liberec
002/II/D
Liberec
002/II/D
Liberec
001/I/D

-

Kč/m2

700,5158
460,5159/2
460,1465/1,2
650,-

17.000,197.000,60.000,15.000,5.000,97.000,20.000,-

USNESENÍ Č. 354/07
Změna předmětu nájmu
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/00/0302 ze dne 22. 9. 2000, kterým se
upravuje předmět nájmu o část pozemku p. č. 294, ostatní plocha o výměře 700 m2, k. ú. Ostašov u
Liberce
a ukládá
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Ing. Čeňku Svobodovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru majetku města,
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/00/0302 ze dne 22. 9. 2000.
T: 31. 7. 2007

USNESENÍ Č. 355/07
Úprava platebních podmínek
Rada města po projednání
schvaluje
úpravu platebních podmínek pro případy přímých prodejů:
„přijetím nabídky k odkoupení pozemku nebo jeho podílu se rozumí zaplacení celé kupní ceny do
30 dnů (kupní cena do 100.000,- Kč), do 45 dnů (kupní cena nad 100.000,- Kč) ode dne doručení
nabídky“.

USNESENÍ Č. 356/07
Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2007 –
upravený
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2007 dle důvodové
zprávy
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2007 zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 357/07
Podnět k pořízení 44. změny územního plánu města Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
Podnět k pořízení 44. změny územního plánu města Liberec,
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podněty č. 44/3, 44/4, 44/5, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/14, 44/15,
44/17, 44/19, 44/21, 44/22, 44/23, 44/24
dle tabulky „Podněty č. 44/1 – 44/25 pro pořízení 44. změny závazné části územního plánu“,
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit podněty č. 44/1, 44/2, 44/6, 44/7, 44/12, 44/13, 44/16, 44/18, 44/20,
44/25
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,
předložit výše jmenované podněty zastupitelstvu města ke schválení.
T: 28. 6. 2007
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USNESENÍ Č. 358/07
Podnět k pořízení 45. změny územního plánu města Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
Podnět k pořízení 45. změny územního plánu města Liberec,
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podněty č. 45/1, 45/2, 45/4, 45/5, 45/7, 45/8
dle tabulky „Podněty č. 45/1 – 45/11 pro pořízení 45. změny závazné části územního plánu“,
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit podněty č. 45/3, 45/6, 45/9, 45/10, 45/11
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,
předložit výše jmenované podněty zastupitelstvu města ke schválení.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 359/07
Podnět k pořízení 46. změny územního plánu města Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
Podnět k pořízení 46. změny územního plánu města Liberec
doporučuje
zastupitelstvu města schválit podněty č. 46/1, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/9, 46/10, 46/11,
46/12, 46/13, 46/16, 46/18, 46/19, 46/20, 46/24, 46/26, 46/27
dle tabulky „Podněty č. 46/1 – 46/27 pro pořízení 46. změny závazné části územního plánu“,
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit podněty č. 46/2, 46/8, 46/14, 46/15, 46/17, 46/21, 46/22, 46/23, 46/25
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,
předložit výše jmenované podněty zastupitelstvu města ke schválení.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 360/07
Záměr realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL
Rada města po projednání
schvaluje
záměr realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,
jmenovat dva zástupce města do komise dopravy a pracovní skupiny IDOL.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 361/07
Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání
schvaluje
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 5/2007:
uživatel:
adresa:
hrobové místo:
Šubrtová Lydie
Liberec 14, Hroznová 847/1a
K-13
Čiháček Miloslav
Liberec 8, Bezručova 230
DK- 470
Jouvenelová Alexandra
Liberec 5, Dvorská 393
VIII-42
Leukertová Jiřina
Liberec 6, Broumovská 12
XVIIIS-41
Jungwirtová Mária
Liberec 3, Těšínská 5
L-60
Kirschnerová Marie
Liberec 6, Na Žižkově 808
XV-56
Štěrbová Soňa
Liberec 6, Majakovského 631/1
NO-31
Spisar Antonín
Liberec 3, Matoušova 62/3
NO-54
Pěničková Hana
Liberec 10, Jáchymovská 266
STH-8
Danihel Štefan
Liberec 11, Norská 44/7
NO-26
Polesná Eva
Liberec 9, Volgogradská 200
STF-101
Tothová Hana
Liberec 8, Národní 371
VI-13
Smola Vladimír
Liberec 1, Ruprechtická 158
M-56
Maciuch František
Česká Lípa, Příbramská 2028
XVIII-302
Šťastná Jana
Liberec 23, Puškinova 73
ST-10
Exler Exler Rudolf
Mannheim, Grüntenseeweg 17
F-46
Kudrnovský Ladislav
Liberec 6, Burianova 917/7
NO-43
Ehrenberger František
Liberec 3, Matoušova 62
Z18-35
Jersák Jiří
Liberec 5, Felberova 123
STA-5
Koublová Jaroslava
Liberec 3, Oldřichova 165
T-19
Blažkovanová Zdeňka
Liberec 15, Lukášovská 107
XVIIIS-45
Křivka Miloš
Mladá Boleslav, 17.listopadu 1452
STD-34
Kočí Vladimír
Liberec 5, SNP 392
XXI-38
Hanušová Miroslava
Liberec 5, Dvorská 397
XII-83
Čejka Otto
Liberec 11, Růžodolská 120/11
XVIIIB-6
Kučera Josef
Liberec 1, Terronská 987/1
XVIII
Hypšová Věra
Liberec 7, Máchova 493/34
XVIII
Riedlová Alena
Liberec 15, Jizerská 391/26a
Z6-39
Švarcová Veronika
Liberec 12, Polní 366/15
NO-49
Hartmanová Alena
Liberec 6, Vlnařská 690
I-9
Koberová Eva
Liberec 12, Selská 625
NO-100
Hnízdo Vilém
Liberec 1, Husova 89
STE-42
Davidová Emilie
Liberec 2, Šafaříkova 411/4
XIV-33
Rozkovec Aleš, Ing.
Liberec 15, Na skřivanech 551
KZ-V-13
Šotolová Růžena
Liberec 3, Vaňurova 813
DK-90
Grunclová Irena
Liberec 4, Na Perštýně 594/23
Z18-17
Gschwentnerová Anna
Liberec 14, Na Pískovně 653/16
T-34
Záleská Jitka
Liberec 1, Masarykova 508/38
XVIIIS-27
Kočovská Zdena
Liberec 5, Kubánská 381
XI-10
Čiháková Růžena
Liberec 6, Dělnická 852
ST-23
a ukládá
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Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o., k uzavření schválených nájemních smluv
na hrobová místa.
T: 29. 6. 2007

USNESENÍ Č. 362/07
Zpráva o hospodaření Městských lesů Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření Městských lesů Liberec.

USNESENÍ Č. 363/07
Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního příspěvku
na školní jídelny v ekonomickém pronájmu poskytnutého z rozpočtu
Statutárního města Liberec společnosti Školní jídelna Chmurčiaková, s. r. o.,
Masarykova 3, Liberec 1, za roky 2005 a 2006
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního
příspěvku na školní jídelny v ekonomickém pronájmu poskytnutého z rozpočtu Statutárního města
Liberec společnosti Školní jídelna Chmurčiaková, s. r. o., Masarykova 3, Liberec 1, za roky 2005 a
2006.

USNESENÍ Č. 364/07
Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního příspěvku
na školní jídelny v ekonomickém pronájmu poskytnutého z rozpočtu
Statutárního města Liberec společnosti Personnel Welfare – školní jídelny, s. r. o.,
Masarykova 457/4, Liberec 1 za roky 2005 a 2006
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního
příspěvku na školní jídelny v ekonomickém pronájmu poskytnutého z rozpočtu Statutárního města
Liberec společnosti Personnel Welfare – školní jídelny, s. r. o., Masarykova 457/4, Liberec 1,
kontrola dodržování uzavřených smluv včetně dodatků za roky 2005 a 2006.

USNESENÍ Č. 365/07
Návrh zásad komunální části nového městského orientačního značení včetně
ekonomické rozvahy a financování
Rada města po projednání
schvaluje
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návrh zásad komunální části nového městského orientačního značení včetně ekonomické rozvahy
a financování
a ukládá
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
zpracovat a předložit žádost o grant do vybraného dotačního titulu dle termínu „Výzvy“ ve
spolupráci s Libereckou IS, a. s. Dále nárokovat v rozpočtu Statutárního města Liberec pro rok
2008 podíl SML na tomto projektu ve výši 552 755,- Kč a uzavřít smlouvu s Libereckou IS, a. s.
na zpracování kompletní projektové přípravy Žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti a
povinných příloh s podmínkou, že smluvní cena 80 000,- Kč bez DPH bude uhrazena pouze
v případě úspěchu žadatele o grant.
T: 07/07

USNESENÍ Č. 366/07
Návrh Dohody Statutárního města Liberec a Divadla F. X. Šaldy Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody mezi Statutárním městem Liberec a Divadlem F. X. Šaldy Liberec dle důvodové
zprávy
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit podepsání Dohody mezi Statutárním městem Liberec, zastoupeným Ing. Jiřím Kittnerem,
primátorem města, a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, zastoupeným Františkem Dáňou, ředitelem.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 367/07
Návrh Statutu a složení Rady Divadla F. X. Šaldy
Rada města po projednání
schvaluje
1. Statut Rady Divadla F. X. Šaldy dle důvodové zprávy,
2. Členy Rady Divadla F. X. Šaldy v následujícím složení:

Ing. Pavel Bernát, člen Rady města Liberec

Ing. Eva Kočárková, členka Zastupitelstva města Liberec

Ing. František Hruša, člen Rady města Liberec, člen Zastupitelstva města Liberec

MgA. Martin Otava, Státní opera Praha

MgA. Michael Tarant, režisér

Doc. Markéta Kočvarová – Schartová, DAMU

Mgr. Dagmar Cvrčková, ředitelka Podještědského gymnázia, s. r. o.

Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Frýdlantská

Radmila Hrdinová, odborná kritička
3. Další účastníky zasedání Rady Divadla F. X. Šaldy se stálým právem účasti a vyjadřování:

Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

František Dáňa, ředitel Divadla F. X. Šaldy

Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel LIS (facilitátor)

Tomáš Hasil, poslanec PS PČR
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a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 368/07
Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské
školy zřizované Statutárním městem Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
povolení výjimky v navýšení počtu maximálně 4 dětí ve třídě z počtu stanoveného vyhláškou
MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
informovat o povolení výjimky ředitelky dotčených mateřských škol dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 369/07
Jmenování ředitele Základní školy Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové
organizace a platový výměr ředitele Základní školy Liberec, U Školy 222/6,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
jmenuje
Mgr. Radka Hanuše do funkce ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6 příspěvkové
organizace, ke dni 1. 8. 2007,
schvaluje
platový výměr ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové organizace, ke dni
1. 8. 2007 dle důvodové zprávy,
ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy,
T: ihned
a pověřuje
Ing. Jiřího Kittnera, primátora města,
k podpisu jmenovacího dekretu ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové
organizace.
T: 06/07

USNESENÍ Č. 370/07
Dodatky ke zřizovacím listinám
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Rada města po projednání
souhlasí
1. a) se změnou zřizovací listiny dle dodatku č. 5 ke zřizovací listině Základní školy,
Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2007
- ve věci úpravy a doplnění čl. III – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
b) s vydáním upravené majetkové přílohy ke zřizovací listině dle přílohy důvodové
zprávy
2. se změnou zřizovací listiny dle dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec,
Dobiášova 851/5, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2007
- ve věci úpravy a doplnění čl. III – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
- v úpravě čl. IV – Statutární orgán organizace
- ve změně čl. VI – Vymezení majetkových práv
- v úpravě čl. VII – Finanční hospodaření organizace
a ukládá
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
předložit materiál do zastupitelstva města.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 371/07
Žádosti školských příspěvkových organizací o souhlas s čerpáním finančních
prostředků z fondů reprodukce investičního majetku
Rada města po projednání
schvaluje
čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku dle návrhů v důvodové
zprávě
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele příspěvkových organizací.
T: ihned

USNESENÍ Č. 372/07
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Zoologická zahrada Liberec, příspěvkové
organizace, upravující svěřený majetek v souladu s rozšířením předmětu činnosti
Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace,
jež vymezuje v souvislosti s rozšířením předmětu činnosti organizace i rozšíření svěřeného
majetku ke dni 1. 7. 2007
a ukládá
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
předložit odsouhlasená dodatek č. 4 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 28. 6. 2007
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USNESENÍ Č. 373/07
Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ve 3. kole na úspěšnou
reprezentaci města a v 5. kole na veřejné jednorázové, náborové a propagační
akce
Rada města po projednání
souhlasí
1. s návrhem Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu
Statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2007 na úspěšnou reprezentaci města ve výši
306.000,- Kč,
2. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu
Statutárního města Liberec v 5. kole roku 2007 na veřejné jednorázové, náborové, propagační
akce sportovních organizací ve výši 1,339.700,- Kč ,
3. s mimořádně přidělenou dotací ve výši 50.000,- Kč ze sportovního fondu na veřejnou,
jednorázovou, náborovou a propagační akci mimo uzávěrku 5. kola roku 2007
a ukládá
Ing. Vladimíru Vojtíškovi, předsedovu Správní rady sportovního fondu,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec
1. pro 3. kolo 2007,
2. pro 5. kolo 2007,
3. FLOORBALL CLUB Liberec ve výši 50.000,- Kč mimo vyhlášené 5. kolo 2007
zastupitelstvu města ke schválení.
T: 28. 6. 2007

USNESENÍ Č. 374/07
Jmenování člena komise kultury a památkové péče
Rada města po projednání
jmenuje
pana Milana Kněborta, bytem Sametová 737, 460 06 Liberec 6, novým členem komise kultury a
památkové péče, poradního orgánu Rady města Liberec
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit Milana Kněborta s rozhodnutím Rady města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 375/07
Jmenování člena komise občanských záležitostí
Rada města po projednání
jmenuje
pana Milana Šulce do funkce člena komise občanských záležitostí
a ukládá
Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit pana Ing. Milana Šulce s tímto rozhodnutím.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 376/07
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní
společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. o změně stanov
Rada města po projednání rozhoduje dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti a dle ust. § 102 odst. 2
písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka
obchodní společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec
3, IČ 47311975
schvaluje
změnu § 18 odst. 1 stanov společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., se sídlem Mrštíkova
3, 461 71 Liberec 3, IČ 47311975, a to tak, že počet členů představenstva mění z počtu pěti na
sedm členů. V důsledku tohoto rozhodnutí se odst. 1 § 18 stanov společnosti mění do následujícího
znění:
§ 18
1. Představenstvo se skládá ze sedmi členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky
stanovené zákonem, především ustanovením § 194 odst. 7 Obch. zák., a které volí a odvolává
valná hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Člen
představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to
představenstvu společnosti
a ukládá
Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva Dopravní podnik města Liberce, a. s., se sídlem
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 47311975,
zajistit zapracování schválené změny do stanov a vyhotovení stanov v aktuálním úplném znění a
zajistit dodání příslušných dokladů k založení do spisu a do sbírky listin Obchodního rejstříku.

USNESENÍ Č. 377/07
Souhrnná výroční zpráva SML 2006: Organizace, obchodní společnosti a MML
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou souhrnnou výroční zprávu organizací a obchodních společností s účastí Statutárního
města Liberec za rok 2006.

USNESENÍ Č. 378/07
Lázně císaře Františka Josefa I. – Souhrnná zpráva o všech provedených
zabezpečovacích a sanačních pracích na budově a návrh jejich dokončení v roce
2008
Rada města po projednání
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu o všech provedených zabezpečovacích a sanačních pracích na budově Lázní
císaře Františka Josefa I. v letech 2005 – 2007,
schvaluje
- dosavadní postup Magistrátu města Liberec při provádění těchto prací,
- návrh opatření k dokončení zabezpečovacích a sanačních prací v letech 2007 a 2008 dle
Souhrnné zprávy;
- prominutí veškerých pohledávek SML nepřesahujících v každém případě 20.000,- Kč za
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a ukládá
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- zajistit realizací navržených opatření na budově Lázní,
-

T: průběžně
připravit pro zastupitelstvo města návrh na prominutí pohledávek za původními uživateli
převyšujících v každém případě 20.000,- Kč,

-

T: ihned
připravovat žádosti o dotace z programů Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR na
financování navržených opatření pro rok 2008,

-

T: průběžně
připravit závěrečnou zprávu o záchraně a sanaci budovy Lázní po dokončení všech navržených
opatření.
T: 10/08

USNESENÍ Č. 379/07
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu Dr. E. Beneše 24, Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření „Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor“ v objektu nám. Dr. E. Beneše 24 v Liberci
mezi ČR – Českou obchodní inspekcí a Statutárním městem Liberec na základě důvodové zprávy
a ukládá
Pavlu Vohlídkovi, pověřenému vedením oddělení hospodářské správy,
realizovat uzavření „Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor“ v uvedeném objektu.
T: ihned

USNESENÍ Č. 380/07
Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2007
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu
a souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a
s vypuštěním z kontroly usnesení č. 248/07 bod č. 2.

USNESENÍ Č. 381/07
Hodnocení 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. května 2007
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se
konalo dne 31. května 2007, náměstky primátora.
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USNESENÍ Č. 382/07
Organizační zajištění 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. června
2007
Rada města po projednání
schvaluje
konání 6. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. června 2007 v 15.00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Prodej podílů na stavebním pozemku
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
6. Městský fond rozvoje bydlení – 2. rozdělení finančních prostředků pro r. 2007
7. Založení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického využití litosféry“
8. Fórum Liberec – dodatek ke smluvním vztahům
9. Aktualizace strategického plánu – Strategie rozvoje Statutárního města Liberce – pro období
2007 - 2020
10. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na r. 2007 - upravený
11. Prominutí části poplatku z prodlení
12. Prominutí pohledávek
13. Návrh na přidělení dotací z Fondu prevence v rámci I. kola výběrového řízení pro rok 2007
14. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec
15. Návrh na reorganizaci činností Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové
organizace
16. Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu
zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. kola výběrového řízení na podporu činností ve
zdravotní a sociální oblasti v období leden až červen 2007
17. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního
města Liberec v roce 2006
18. Lázně císaře Františka Josefa I. – Souhrnná zpráva o všech provedených zabezpečovacích a
sanačních prací na budově a návrh jejich dokončení v roce 2008
19. Dodatky ke zřizovacím listinám
20. Návrh Dodatku č. 4 ke zřizovací listině Zoologická zahrada Liberec, příspěvkové organizace
21. Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ve 3. kole na úspěšnou reprezentaci
města a v 5. kole na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
22. Podnět k pořízení 44. změny územního plánu města Liberec
23. Podnět k pořízení 45. změny územního plánu města Liberec
24. Podnět k pořízení 46. změny územního plánu města Liberec
25. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce SML dle ust. § 4 zákona č.
94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
26. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 2007
27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva konaného dne 31. května
2007
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Rada města přijala tyto informace:
písemné:
 pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního města
Liberec dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění (MUDr. Vladimír
Šámal) – JUDr. Řeháček
 protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče,
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protokol z kontroly stupně rozpracovanosti přípravy a realizace Mistrovství světa 2009 –
Mgr. Vereščáková
pokračování projektu Rekonstrukce Městských lázní – Ing. Fuchs
sdělení ředitelce školy – ukončení provozu bazénu v objektu Základní školy, Liberec,
Švermova 114/38; zajištění plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. tříd základních škol – Mgr.
Kalous

Ing. Jiří K i t t n e r
primátor města

v. r.

Ing. Ivo P a l o u š
náměstek primátora

v. r.
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