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U S N E S E N Í  

 Z 11. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 304/08 

Majetkoprávní operace  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body:     
I. Záměr prodeje a cena pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 354/2, k. ú. Liberec,    

vlastníkovi garáže na pozemek p. č. 354/2, k. ú. Liberec za cenu 58.000,- Kč. 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 413/4, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na pozemek p. č. 413/4, k. ú. Liberec za cenu 37.000,- Kč. 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 583/10, k. ú. Liberec,  

vlastníkům budovy na p. č. 583/10, k. ú. Liberec za cenu 536.000,- Kč. 
4. Staženo 
5. Staženo 
6. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 852/5, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi budovy na pozemku p. č. 849/1 a p. č. 852/5, k. ú. Liberec za cenu 369.000,- Kč. 
7. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1123/2, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 1123/2, k. ú. Liberec za cenu 94.000,- Kč. 
8. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2270/1, k. ú. Liberec,  

formou výběrového řízení za cenu 430.000,- Kč. 
9. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2329/4, k. ú. Liberec,  

formou výběrového řízení za cenu 46.000,- Kč. 
10. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2516/7, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 2516/7, k. ú. Liberec za cenu 36.000,- Kč. 
11. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2531/2, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 2531/2, k. ú. Liberec za cenu 10.000,- Kč. 
12. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4986/2, k. ú. Liberec, 

spoluvlastníkům pozemku p. č. 4985/2, k. ú. Liberec za cenu cca 6.000,- Kč. 
13. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 6324, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 6324, k. ú. Liberec za cenu 55.000,- Kč. 
14. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 355/3, k. ú. Rochlice u 

Liberce, právnické osobě složené z vlastníků bytových jednotek v budovách na pozemcích 
p. č. 355/26, 355/27, k. ú. Rochlice u Liberce za cenu 130.000,- Kč. 

15. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 712/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 269.000,- Kč.  

16. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.936/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce, právnické osobě složené z vlastníků dotčených garáží za cenu cca 137.000,- Kč. 

17. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1583/375, k. ú. Rochlice u 
Liberce, vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 1583/375, k. ú. Rochlice u Liberce za cenu 
15.000,- Kč. 

18. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1583/393, k. ú. Rochlice u 
Liberce, vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 1583/393, k. ú. Rochlice u Liberce za cenu 
15.000,- Kč. 

19. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 27/1, 28, k. ú. Horní 
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Růžodol, formou výběrového řízení za cenu 309.000,- Kč. 
20. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 7/1, k. ú. Františkov u 

Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům okolních nemovitostí za cenu cca 53.000,-
 Kč. 

21. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje ideálního podílu 50 % na pozemku p. č. 59, 
k. ú. Františkov u Liberce, spoluvlastníkovi pozemku p. č. 59, k. ú. Františkov u Liberce za 
cenu 150.000,- Kč.  

22. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 220/21, k. ú. Františkov u 
Liberce, vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 220/21, k. ú. Františkov u Liberce za cenu 
18.000,- Kč. 

23. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 514/3, k. ú. Františkov u 
Liberce, do podílového spoluvlastnictví majitelům pozemků p. č. 514/1 a p. č. 514/2, k. ú. 
Františkov u Liberce za cenu 138.000,- Kč. 

24. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 335/1, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení za cenu 82.000,- Kč. 

25. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 358, k. ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení za cenu 332.000,- Kč. 

26. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1730/1, k. ú. Ruprechtice, 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků nemovitostí na pozemcích p. č. 1779/1, 1777, 1778/4, 
1780/2, k. ú. Ruprechtice za cenu 23.000,- Kč. 

27. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1886, k. ú. Ruprechtice, 
spoluvlastníkům budovy na pozemku p. č. 1886, k. ú. Ruprechtice za cenu 1,018.000,- Kč. 

28. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 450/58, k. ú. Starý Harcov, 
vlastníkovi objektu na pozemku p. č. 450/58, k. ú. Starý Harcov za cenu 39.000,- Kč.  

29. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 781/2, k. ú. Starý Harcov, 
vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 781/2, k. ú. Starý Harcov za cenu 15.000,- Kč. 

30. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 133/10, k. ú. Kunratice u 
Liberce, vlastníkovi objektu na pozemku p. č. 133/10, k. ú. Kunratice u Liberce za cenu 
15.000,- Kč. 

31. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 133/13, k. ú. Kunratice u 
Liberce, vlastníkovi objektu na pozemku p. č. 133/13, k. ú. Kunratice u Liberce za cenu 
12.000,- Kč. 

32. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 386, k. ú. Doubí u Liberce, 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích p. č. 384/4, 385/2, k. ú. Doubí u 
Liberce za cenu 152.000,- Kč. 

33. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 862/34, k. ú. Doubí u 
Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníků okolních nemovitostí za cenu 22.000,- Kč. 

34. Neschváleno 
35. Neschváleno 
36. Neschváleno 
37. Neschváleno 
38. Neschváleno 
39. Neschváleno 
40. Neschváleno 
41. Neschváleno 
42. Neschváleno 
43. Neschváleno 
44. Neschváleno 
45. Neschváleno 
II. Záměr prodeje a cena podílu na budově 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje a cenu ideálního podílu 254/1000 na budově 
č. p. 367, ul. U Soudu, Liberec 2, postavené na pozemku p. č. 5090/1 v k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení za cenu 1,800.000,- Kč. 
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III. Náhrada nákladů 

Neschváleno. 

IV. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2465/2, 2465/5, 2491, 
5763/3, 5768/1, 5780/17, 6009, 6057, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 200,-
 Kč/m2. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 5870/1, 5875, k. ú. 
Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení topných kabelů, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1586/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1586/4, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době 
PROCTUS 2 s. r. o., Londýnská 51/2, Liberec 1, za cenu 88,- Kč/ m2. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1393/10, k. ú. Růžodol I, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 692/1, k. ú. Staré 
Pavlovice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2. 

6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 548, 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. 

7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení dešťové kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 903/1, 
904, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 942/1, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době 
Cellerová Marcela JUDr., Senožaty 25, Pelhřimov za cenu 56,- Kč/m2. 

 

V. Pronájem pozemku 
Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 1487/1, k. ú. Ruprechtice o výměře 
12,8 m2 na dobu neurčitou pro Miroslavu Kubešovou, bytem Pštrosí 117/5, Liberec 13, za roční 
nájemné ve výši 38.400,- Kč. 

 

VI. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
1. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 50, 51, 52 při ul. Na 

Břehu v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje (prodej 
předem určenému zájemci). 

2. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 60 při  ul. Na Břehu v  

k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje (prodej předem 
určenému zájemci).   

3. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1332 při ul. Nad 
Školou v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje (prodej 
předem určenému zájemci).   

4. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 310, 233 při ul. Za 
Cukrárnou v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 870,- Kč/m2 + náklady prodeje. 

5. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 3491 při ul. Za Tratí v  
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k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 400,- Kč/m2 + náklady prodeje (prodej předem 
určenému zájemci).   

6. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1068/1, 1069/1 při ul. 
Prosečská, v  k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 480,- Kč/m2 + náklady prodeje 
(prodej předem určenému zájemci).   

7. Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 94/1, 98/3, 99/1 při ul. 
Náhorní v  k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  640,- Kč/m2 + náklady prodeje. 

USNESENÍ Č. 305/08 

Zrušení předkupního práva – 5. května 74, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k podílu ½ na budově č. p. 74, ul. 5. května, 
Liberec 1 a k podílu ½ pozemku p. č. 670, vše v k. ú. Liberec, bez poplatku z důvodů majetkového 
vypořádání mezi spoluvlastníky. 

USNESENÍ Č. 306/08 

Zrušení předkupního práva – Soukenická 834, Liberec 6 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 834/016 v budově č. p. 
834, ul. Soukenická, Liberec 6, včetně příslušného podílu na společných částech budovy a 
pozemcích p. č. 1429/62, 1429/239, 1429/241 a 1429/242, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, po 
zaplacení poplatku ve výši 9.054,- Kč. 

USNESENÍ Č. 307/08 

Předkupní právo – bytové jednotky č. 533/005 a 533/006 v budově č. p. 533, ul. 
Ruprechtická, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 
533/005 a č. 533/004 v budově č. p. 533, ul. Ruprechtická, Liberec 1 včetně spoluvlastnických 
podílů na společných částech budovy a na pozemku p. č. 2087/1, k. ú. Liberec, za celkovou cenu 
3,200.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 308/08 

Pronájem pozemků p.č. 90, 103, 104, 105 k. ú. Janův Důl u Liberce, vybudování 
veřejně přístupného parku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův Důl u Liberce NADACI RABTEN, IČ: 
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25477153, se sídlem Pšeničná 760, 460 14, Liberec 14, za symbolické nájemné 1,- Kč/rok, na 
dobu určitou do 30. 6. 2010 

a  s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se předmětných pozemků. 

USNESENÍ Č. 309/08 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2008 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2008 zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 26. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 310/08 

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Márii Jalčovikové, přidělení bytu č. 10, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 14, Burianova 1071 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

T: červenec 2008 

USNESENÍ Č. 311/08 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Luboši Henneberkovi, přidělení bezbariérového bytu č. 101, I. kategorie o velikosti 2+kk v Liberci 
30, U Sila 1202 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

T: červenec 2008 
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USNESENÍ Č. 312/08 

Schválení výše úhrad za pobyt dítěte v zařízení pro děti Holečkova 8 v Liberci 7 a 
navýšení kapacity dětského zařízení od 1. 8. 2008, jehož provozovatelem je 
příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výši úhrad za pobyt dítěte v dětském zařízení Centra zdravotní a sociální péče Liberec pro děti 
ve věku od jednoho do tří let v Holečkově 8 dle důvodové zprávy 

2. navýšení kapacity v dětském zařízení Centra zdravotní a sociální péče Liberec v Holečkově 8 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ředitelku Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace, 
s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 313/08 

254 b. j. Zelené údolí, Liberec 2009 (schválení dodatku č. 2 k SOD – změna DPH) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení ceny stavby způsobenou změnou sazby DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

T: 06/2008 

USNESENÍ Č. 314/08 

254 b. j. Zelené údolí, Liberec 2009 (schválení realizace předložených změn) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) průběh a výsledek jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách na realizaci dodatečné veřejné zakázky 

b) postup při realizaci akce „254 b. j. Zelené údolí, Liberec 2009“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi  města,  
podepsat rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky firmě Interma a. s. a podepsat dodatek 
ke smlouvě o dílo. 

T: 06/2008 

USNESENÍ Č. 315/08 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, 
příspěvkové organizace, paní Jindřišky Veselé dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, paní Jindřišky Veselé dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Klíček“, 
Liberec, Žitná 832/19, paní Jindřišky Veselé dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 316/08 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 
příspěvkové organizace, paní Hany Kubínové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, paní Hany 
Kubínové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, 
Liberec, Březinova 389/8, paní Hany Kubínové dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 317/08 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 
645/55, příspěvková organizace, paní Vladimíry Jurigové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, paní 
Vladimíry Jurigové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Korálek“, 
Liberec, Aloisina výšina 645/55, paní Vladimíry Jurigové dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 318/08 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 
211/12, příspěvková organizace, paní Jany Najmanové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, paní Jany 
Najmanové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s platovým postupem ředitelky Mateřské školy „Pohádka“, 
Liberec, Strakonická 211/12, paní Jany Najmanové dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 319/08 

Stanovení výše příplatku za vedení Bc. Dany Halberstadtové, ředitelky Mateřské 
školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovený příplatek za vedení Bc. Dany Halberstadtové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, 
Klášterní 466/4, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 320/08 

Stanovení výše příplatku za vedení Bc. Dany Jeništové, ředitelky Mateřské školy 
„U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovený příplatek za vedení Bc. Dany Jeništové, ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, 
Purkyňova 458/19, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 321/08 
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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 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 322/08 

Návrh dodatku ke smlouvě č. j. 3500/05/0004 o zajištění stravování žáků Základní 
školy, Liberec, Křížanská 80, odloučené pracoviště Heřmánkova 95, Liberec 33 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 4 ke smlouvě č. 3500/05/0004 o zajištění stravování žáků Základní školy, 
Liberec, Křížanská 80, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Školní jídelnou Gastron - 
Zuzana Vaníčková, s. r. o., Ještědská 354, 460 08 Liberec 8 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 3500/05/0004 o zajištění stravování žáků Základní 
školy, Liberec, Křížanská 80, odloučené pracoviště Heřmánkova 95, Liberec 33 s firmou Školní 
jídelnou Gastron - Zuzana Vaníčková, s. r. o., Ještědská 354, 460 08 Liberec 8. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 323/08 

Žádost Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, Základní školy, Liberec, 
Barvířská 38/6 a Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkových 
organizací o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do 
investičního a jeho následné čerpání 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku 
(investiční fond) Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace a 
následné čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace na nákup telefonní ústředny v celkové výši 43.695,- Kč. 

b) převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku 
(investiční fond) Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace a následné 
čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace na 
dobudování relaxačního zázemí (sauny) pro žáky v celkové výši 100.000,- Kč. 

c) čerpání fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, 
příspěvkové organizace za účelem provedení nezbytných oprav objektu základní školy a 
odloučeného pracoviště ZŠ, nám. Míru 212/2 v celkové výši 331.128,- Kč. 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, 
příspěvkové organizace, Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace a 
Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 324/08 

Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o., za 
rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2007 organizace Kulturní služby Liberec, s. r. 
o., se sídlem Lidové sady 425/1, 460 04 Liberec 1, IČ 25417126 

a  u k l á d á  

1) Ing. Čenku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v souladu se schváleným závěrečným účtem SML za rok 2007 a v souladu s projednáním 
zprávy o činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 v Radě města Liberec uhradit 
nedoplatek skutečně spotřebovaných energií Kulturních služeb Liberec, s. r. o. ve výši 
165 799,10,- Kč na účet organizace, 

T: 30. 6. 2008 
2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

písemně seznámit Petra Vostřáka, jednatele Kulturních služeb Liberce, s. r. o. s usnesením Rady   
města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 325/08 

Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec za rok 2007 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro 
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec 
za rok 2007 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2007“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření 
příspěvkových organizací za rok 2007. 

USNESENÍ Č. 326/08 

Návrh na přiznání mimořádných odměn za rok 2007 ředitelům příspěvkových 
organizací – Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní 
divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na přiznání odměn za rok 2007 ředitelům příspěvkových organizací – Zoologická zahrada 
Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a zajistit 
realizaci výplat odměn ve výplatním termínu za měsíc červen 2008. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 327/08 

Žádost příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec o souhlas zřizovatele 
s čerpáním investičního fondu v roce 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec ve výši 
380.800,- Kč vč. DPH za účelem pořízení dvou exteriérových zvukových průvodců 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
písemně seznámit RNDr. Miloslava Studničku, CSc., ředitele příspěvkové organizace, s usnesením 
Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 328/08 

Nové názvy ulic 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

tyto nové názvy ulic: 
1) Blatouchová, Sasanková, Hvozdíková – ulice v oblasti výstavby RD – území navazuje na 

výstavbu RD v oblasti Minkovic v k. ú. Vesec u Liberce, 
2) K Viaduktu – přístupová slepá komunikace z ulice Tolstého ke dvěma solitérním objektům 

v k. ú. Machnín, 
3) Obchodní – nové ulice v obchodně-průmyslové zóně SEVER v k. ú. Růžodol I spojující ulici 

Ostašovskou s prodloužené ulicí Svárovskou, 
4) Rudolfova – slepá ulice odbočka z Kunratické do oblasti nové bytové výstavby na Nové 

Rudě, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
5) Krameriova – ulice v oblasti výstavby RD pod ulicí Horskou v k. ú. Ruprechtice, 
6) Skokanská – ulice v oblasti výstavby RD mezi ulicemi K Bucharce a Sáňkařskou v k. ú. 

Horní Hanychov 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 
2. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
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zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů výrobu a umístění uličních tabulí v terénu. 
T: ihned 

USNESENÍ Č. 329/08 

Nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a změna Ceníku za stání 
silničních motorových vozidel 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených „Nařízením 
Statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích ve městě Liberci“  

a  v y d á v á  

Nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích ve městě Liberci, dle předloženého materiálu. 

USNESENÍ Č. 330/08 

Odvolání člena komise dopravy 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Ing. Victora R. Šálka z funkce člena komise dopravy na vlastní žádost. 

USNESENÍ Č. 331/08 

Projekt Liberecká městská karta – schválení výsledků soutěže o návrh „Rozšíření 
funkčnosti Liberecké městské karty o využití technologie mobilních telefonů“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek soutěže o návrh „Rozšíření funkčnosti Liberecké městské karty o využití technologie 
mobilních telefonů“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu, jehož autorem je Direct pay, s. r. 
o., IČ 261 70 752, 

T: neprodleně po schválení výsledku  
soutěže o návrh Radou města 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh „Rozšíření funkčnosti 
Liberecké městské karty o využití technologie mobilních telefonů“, 
  

                                                              T: po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti   
                                                               rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu 

j m e n u j e  

1. zástupce a jejich náhradníky pověřené zastupováním zadavatele k účasti při jednání týkajícího 
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se jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na veřejnou soutěž o návrh „Rozšíření 
funkčnosti Liberecké městské karty o využití technologie mobilních telefonů“ 

 

Pověření členové: 
 

1. Jméno:         Ing. Ondřej Červinka 
      Pracoviště:   Statutární město Liberec 
2. Jméno:         Ing. Jiří Hruboň 
      Pracoviště:   Liberecká IS, a. s. 
3. Jméno:         Ing. Tomáš Pozner 
      Pracoviště:   Technické služby města Liberce, a. s. 
4. Jméno:         Ing. Jiří Veselka 
    Pracoviště:   Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

   
Jmenovaní náhradníci: 
 

1.  Jméno:              Mgr. Jan Audy 
    Pracoviště:  Statutární město Liberec 

2.  Jméno:              Petr Solnař 
    Pracoviště: Liberecká IS, a. s. 
       3.  Jméno:              Ing. Ivan Landsmann 

                         Pracoviště: Technické služby města Liberce, a. s. 
4.  Jméno:           Ing. Tomáš Krebs 

   Pracoviště: Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
 
2. členy komise a jejich náhradníky pro posouzení nabídky podané v jednacím řízení bez 

uveřejnění 
 

Jmenovaní členové komise pro posouzení nabídky  
 

1. Jméno:              Ing. Ondřej Červinka 
                Pracoviště:  Statutární město Liberec 

          2. Jméno:              Ing. Jiří Hruboň 
               Pracoviště: Liberecká IS, a. s. 

        3. Jméno:              Ing. Tomáš Pozner 
            Pracoviště: Technické služby města Liberce, a. s. 
        4. Jméno:              Ing. Jiří Veselka 

                 Pracoviště: Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
              5. Jméno:               Mgr. Jan Audy 
             Pracoviště: Statutární město Liberec 

 
Jmenovaní náhradníci členů komise pro posouzení nabídky  

 
1. Jméno:              Ing. Jiří Kittner 

                  Pracoviště:  Statutární město Liberec 
         2. Jméno:              Petr Solnař 

                Pracoviště: Liberecká IS, a. s. 
                    3. Jméno:              Ing. Ivan Landsmann 
                 Pracoviště: Technické služby města Liberce, a. s. 
                    4. Jméno:              Ing. Tomáš Krebs 
                 Pracoviště: Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
                  5. Jméno:             Markéta Dörflerová 
              Pracoviště: Statutární město Liberec  
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USNESENÍ Č. 332/08 

Obecně závazná vyhláška o zkouškách z místopisu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních 
předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako 
podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Liberec, a o způsobu provádění této 
zkoušky 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh obecně závazné vyhlášky na jednání zastupitelstva města. 

T: 26. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 333/08 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, 
projednání a schválení výroční zprávy za rok 2007, způsobu rozdělení a užití 
zisku za rok 2007 obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s. 

Rada města Liberec, která dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti a dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb. obchodní zákoník vykonává působnost valné hromady jako jediný akcionář 
společnosti Technické služby města Liberce a. s., se sídlem 460 08 Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ 
25007017, po projednání 

s c h v a l u j e  

a) řádnou účetní závěrku za rok 2007 
b) hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2007 - zisk ve výši 1,024.735,13 Kč 
c) návrh na rozdělení (užití) zisku společnosti Technické služby města Liberce a. s., za rok 2007 

takto: 
- doplnění výše zdrojů do sociálního fondu             800.000,- Kč 

 - nerozdělený zisk minulých let                           224.735,13  Kč 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) výroční zprávu 
b)   zprávu o auditu 
c)   zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 
d)   vyjádření dozorčí rady 

a  u k l á d á  

a) představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s.,  
b) provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2007 v účetnictví 

roku 2008, 
T: 30. 6. 2008 

b) předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s., 
      zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listiny Obchodního rejstříku. 

T: 30. 6. 2008 
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USNESENÍ Č. 334/08 

Liberecká IS, a. s. – schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2007 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy a dokumentů ve funkci valné hromady 
Liberecké IS a. s. 

s c h v a l u j e  

1) Účetní závěrku Liberecké IS a. s. za rok 2007 
2) Výroční zprávu Liberecké IS a. s. za rok 2007 v plném rozsahu 
3) Výroční zprávu Liberecké IS a. s. za rok 2007 ve zkráceném rozsahu pro účely uložení 

v obchodním rejstříku 
4) Rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS a. s. za rok 2007 takto: 

- Zákonný příděl do rezervního fondu:          0,-  Kč 
- Nerozdělená ztráta minulých let:  – 10,438.768,83 Kč 

USNESENÍ Č. 335/08 

Výroční zpráva společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., za rok 2007 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady Sportovní areál Ještěd a. s. 

s c h v a l u j e  

     1) předloženou výroční zprávu a. s. Sportovní areál Ještěd za období leden – prosinec 2007, 
     2) účetní uzávěrku a. s. Sportovní areál Ještěd za období leden – prosinec 2007, 
     3) hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2007 – ztrátu ve výši 6,181.860,- Kč, 
     4) zaúčtování ztráty na účet Neuhrazených ztrát z minulých let. 

USNESENÍ Č. 336/08 

Zpráva k žádosti o vyřazení a odprodeji tří služebních vozidel Městské policie 
Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh na vyřazení a odprodej tří služebních vozidel Městské policie Liberec a to vozidla Škoda 
Pickup, SPZ LIB 18-42, vozidla Škoda Felicia LX 1,6, SPZ LBN 60-59 a vozidla Škoda Felicia 
GLX 1,6, SPZ LBO 10-11 za obvyklou prodejní cenu stanovenou znaleckými posudky 

a  u k l á d á  

Miroslavu Chmelovi, 1. zástupci ředitele Městské policie Liberec, 
zajistit vyřazení a prodej vozidel cestou autobazaru. 

T: 06/2008 

USNESENÍ Č. 337/08 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na II. pololetí 2008 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na II. pololetí 2008 v podobě otevřeného 
materiálu, který bude dále průběžně doplňován 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na II. pololetí 2008 zastupitelstvu města na 
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na II. pololetí 2008 k projednání a ke 
schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

T: 26. 6. 2008 

 

 
Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Výsledky žádostí do Grantového fondu Libereckého kraje – Ing. Fuchs 

 

 

 

 

 

 
Ing.  Jiř í   K i  t  t  n e r  v.  r.        Ing. Ivo  P a l  o u š  v.  r.     

primátor města náměstek primátora 
 

 

 

 

 
Přílohy: 

 

 Příloha k usnesení č. 321/08 
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Příloha k usnesení č. 321/08 

Mateřské školy 
počet
tříd 

kapacita 
MŠ 

počet 
dětí 

k 1.9.07

zvýšený počet 
dětí na třídu-žádost 

předpoklad
k 1.9.08 

MŠ "Nad přehradou" 
Klášterní149/16  2 50 50 2x o 1  50 

MŠ "Rolnička" Truhlářská 340/7 3 60 60 nepožaduje 60 

MŠ "Sedmikráska" Vzdušná 509/20 2 50 50 2x o 1  50 

MŠ "Rosnička" Školní vršek 503/3 2 55 50 2x o 2  52 

MŠ "Klubíčko" Jugoslávská 128/1 3+1 75 75 2x o 1  75 

MŠ "Korálek"  Alois.výšina 645/55 3+1 90 90 3x o 2  90 

MŠ "V zahradě" Žitavská 122/68 4 77 77 nepožaduje 77 

MŠ "Sluníčko" Bezová 274/1 4 110 108 2x o 3, 2x o 4 110 

MŠ Stromovka 285/1 4 110 106 2x o 3, 2x o 4 110 

MŠ "Delfínek" Nezvalova 661/20 2 50 50 2x o 1  50 

MŠ "Pramínek" Březinová 389/8 3+1 86 86 2x o 4  86 

MŠ "Kamarád" Dělnická 831/7 4 95 95 2x o 1 95 

MŠ "Jizerka" Husova 184/72 2 50 45 2x o 1  50 

MŠ "U Bertíka" Purkyňova 458/19 3 79 50 2x o 1, 1x o 4 78 

MŠ Jeřmanická 487/27 3 75 60 3x o 1 75 

MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského 
166/27 2 50 50 2x o 1  50 

odloučené prac. MŠ F.L.Věka 314 3 70 67 1x o 2, 1x o 4 70 

MŠ "Pod Ještědem" U Školky 67 3 60 60 1x o 2  60 

MŠ Klášterní 466/4 5+5 164 140 4x o 1  164 

MŠ Matoušova 468/12 2+1 53 51 1x o 3  51 

MŠ Ostašovská 100 2 45 45 nepožaduje 45 

odloučené pracoviště MŠ Stará 107 1 25 25 1x o 1  25 

MŠ " Beruška"Na Pískovně 761/3 5 135 135 5x o 3  135 

MŠ "Motýlek" Broumovská 840/7 5+2 175 163 5x o 4 168 

MŠ "Jablůňka" Jabloňová 446/29 4 95 95 2x o 4  95 

MŠ "Klíček" Žitná 832/19 3+1 90 90 1x o 1, 1x o 3, 1x o 4 90 

MŠ "Srdíčko" Oldřichova 836/5 3 73 73 1x o 1  73 

MŠ "Pohádka" Strakonická 211/12 3 75 75 3x o 1  75 

MŠ Dětská 461 3 75 75 3x o 1  75 

MŠ "Malínek" Kaplického 386 3+1 84 84 2x o 2  84 

MŠ "Kytička" Buriánova 972/2 8 217 192 7x o 4  217 

celkem   2472  2585 


