
 

U S N E S E N Í  

 Z 15. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 16. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 494/08 

Majetkoprávní  operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e

majetkoprávní operace pod body : 
I. Záměr prodeje 
Neschváleno. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body : 
II.  Výkup 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem trasy optických vláken – úseku č. 8: Krajská vědecká 
knihovna – Policie ČR za účelem vybudování záložního okruhu Metropolitní sítě optických vláken 
pro MS 2009 od společnosti ŠINDY, spol. s r.o., se sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČ: 
25017063 za částku 60.000,- Kč. 
III. Bezúplatný převod 
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem pozemku 580/3 v k. ú. Františkov u 
Liberce a pozemku p.č. 635 v k.ú. Doubí u Liberce  z vlastnictví  České republiky a ve správě 
Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072 do majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 
1, Liberec 1,  IČ: 262 978. 
IV. Změna usnesení 
Rada města po projednání  
1. schvaluje změnu usnesení rady města č. 586/05 spočívající ve vypouštění části textu ve znění  

„budovy č.p. 46, ul. Tkalcovská, Liberec 1, a …“, 
2. souhlasí se změnou usnesení zastupitelstva města č. 190/05  spočívající ve vypouštění části 

textu ve znění  „budovy č.p. 46, ul. Tkalcovská, Liberec 1, a ..“. 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,   
předložit návrh majetkoprávních operací pod body II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 495/08 

Zastínění oken pro výstavbu 254 b. j. – Zelené údolí, Liberec 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zakázku „Zastínění oken pro výstavbu 254 b.j. – Zelené údolí, 
Liberec 2009“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucími odboru rozvojových projektů,  
předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení, společností Studio JKt, s.r.o., IČ: 
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61857084, se sídlem El. Krásnohorské 9, 110 00 Praha 1, k podpisu. 

T: 30. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 496/08 

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (Geotermální elektrárna) – 
dohoda o spolupráci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody se společností ČEZ, a. s. se sídlem: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 452 
74 649, na provedení geologických prací a souvisejících činností a staveb k ověření geotermálního 
potenciálu pro možnosti vybudování geotermální elektrárny v lokalitě bývalé kompostárny 
v Růžodole, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh dohody     

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucími odboru rozvojových projektů,  
příslušný smluvní dokument finalizovat a zajistit jeho oboustranný podpis. 

T: 10/2008 

USNESENÍ Č. 497/08 

Majetkoprávní operace 

s o u h l a s í   

majetkoprávní operace pod body: 

I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti:  

pozemek p.č.  2270/1, k.ú. Liberec kupujícím v pořadí :   
1. Ing. Martina Bufková Rychecká, bytem Ruská 156/1, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu  

712.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  

 
2. Pavel Cvach, bytem Východní 1319, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 712.500,- Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 
2. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti:  

pozemek  p.č. 2516/7, k. ú. Liberec kupujícímu: 
MADE IN CZECH, s. r.o., IČ: 254 94 538, se sídlem Pod Višňovkou 31/1661, 140 00 Praha 4, 
za kupní cenu 36.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

 
3. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti:  

pozemek  p.č. 1583/393, k. ú. Rochlice u Liberce kupujícím: 
manž. Pavel Služevský a Monika Služevská, bytem Na Jezírku 42/28, Liberec 6, za kupní cenu 
15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitostí:  
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pozemky  p.č. 27/1, p.č. 28,  k. ú. Horní Růžodol kupujícím v pořadí:  
1. Lucie Novoveská, bytem  Žitná 829, 460 06 Liberec 6, za kupní cenu    502.000,- Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů   ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2. Karel Matuška, bytem  Nedbalova 661, 463 12 Liberec 25, za kupní cenu    502.000,- Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne marného 
uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 
5. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti:  

pozemek  p.č. 220/21, k. ú. Františkov u Liberce kupujícím: 
manž. Jaroslav Šedenka  a Helena Šedenková, bytem Jáchymovská 242/48, Liberec 10, za kupní 
cenu 18.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
6. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: 

pozemek p.č. 335/1,  k.ú. Růžodol I kupujícím: 
1.  Marcela Andresová, 

Vladimír Andres, bytem  Cyrila a Metoděje 238/22, 460 01 Liberec 11, za kupní cenu 
141.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2. Jitka Kohoutová, Jiří Kohout, bytem Chelčického 199/18, 460 05  Liberec 5, za kupní cenu 

141.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů 
ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.  

 
7. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitostí: 

pozemky p.č. 144/13, 144/14, 144/16,  k.ú. Ruprechtice kupujícím: 
1.  Petr Samoe, bytem  Haškova  943/18, 460 06  Liberec 6,  za kupní cenu  109.000,- Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2.  PC CONTACT, s.r.o.,  IČ: 477 842 88, sídlem Vrchlického 1005/57,  460 14  Liberec 14, za 

kupní cenu 108.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy 45 dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 
8. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti:  

pozemek  p.č. 450/58, k. ú. Starý Harcov kupujícímu: 
ČEZ, a. s., IČ: 272 32 425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za kupní cenu 39.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

9. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek  p.č. 781/2, k. ú. Starý Harcov kupujícímu: 
Jiří Janata, bytem Rozstání 148, 463 43 Český Dub, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

10. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem nemovitostí:  
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

 
II. Prodej podílů na pozemcích souvisejících 
1. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města 
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Jiří Zeronik, bytem Vaňurova 420/4, Liberec 3, za kupní cenu 90.000,- Kč, kupní cena  je 
splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

2. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města 
Liberec o velikosti 1317/4670 na pozemku p.č.2692 v  k. ú. Liberec související s budovou č.p. 
279, Tř. Svobody, Liberec 5  kupujícím: 
manž. Milan Vondrouš a Soňa Vondroušová, bytem Tř. Svobody 279, Liberec 5, za kupní cenu  
39.000,- Kč, kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

3. Rada města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města 
Liberec o velikosti 1391/2500 na pozemku p.č.3252/1 v  k. ú. Liberec související s budovou č.p. 
1097, ul.Husova, Liberec 1  kupujícím: 
1. manž.Miroslav Pacold, 746/2500 a Věra Pacoldová, bytem Husova 1097, Liberec 1. 

 

2. Karel Novotný, nar. 18. 12. 1943, 645/2500, bytem Husova 1097, Liberec 1, za kupní cenu  
162.000,- Kč, kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem. 

 

III. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
1. Rada  města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 

9563/55562 náležející k jednotce č.691/007 na pozemku p.č. 2461 v k. ú. Liberec spoluvlastníku 
budovy č.p. 691, nám. Štefánikovo (Durychova), Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
9563/55562 Hradecký Karel  42.000,00 100 

 
2. Rada  města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 

2721/10000 náležející k jednotce č.200/003 na pozemku p.č. 2718 v k.ú. Liberec spoluvlastníku 
budovy č.p. 200, ul.Husova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
721/10000 manž.Charvát Tomáš 

a Charvátová Zuzana 
 47.000,00 100 

 
3. Rada  města dne 16. 9. 2008 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 

1471/10000 náležející k jednotkám č. 1298/007, 1298/011 a 1298/015 na pozemku p.č. 3233 
v k. ú. Liberec spoluvlastníku budovy č.p. 1298, ul. Alšova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 
30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
1471/10000 Hradecký Karel  39.000,00 100 

 
 
 

 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
IV. Záměr prodeje a ceny pozemků 
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1. Rada města dne 16. 9. 2008 schvaluje záměr  prodeje   pozemku p.č. 650/1,  k. ú. Liberec do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků garáží na pozemcích p.č. 650/2, 650/3,  654/3, 654/4, 
654/5, 654/6, 654/7, 654/8, 654/9, k.ú. Liberec za cenu 103.000,- Kč. 

 

2. Rada města dne 16. 9. 2008 schvaluje záměr  prodeje   pozemku p.č. 654/1,  k. ú. Liberec  do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků garáží na pozemcích p.č. 651/2, 651/3,  651/4   k.ú. 
Liberec za cenu  69.000,- Kč.   

 

3. Rada města dne  16. 9. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1776/1, k. ú. Starý Harcov  
formou  veřejné  dražby dobrovolné za nejnižší podání  1,213.000,- Kč. 

 
V. Pronájem částí pozemků k reklamním účelům – prezentace MS 2009 
1. Rada města dne 16. 9. 2008 schvaluje nájem části pozemku p.č.  1587/2 v k. ú. Liberec na dobu 

určitou do 31. 3. 2009 pro ROXY II a.s., Oldřichova 106/49, Praha 2, IČ: 25422626  za roční 
nájemné ve výši  14.000,- Kč. 

 

2. Rada města dne 16. 9. 2008 schvaluje nájem části pozemku p.č.  5788/1 v k. ú. Liberec na dobu 
určitou do 31. 3. 2009 pro ROXY II a.s., Oldřichova 106/49, Praha 2, IČ: 25422626  za roční 
nájemné ve výši  14.000,- Kč.  

 
VII. Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice n/N. 
1. Záměr prodeje a cena bytových jednotek 

1) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje a cenu bytové jednotky č. 37/01 v budově 
č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec XXX včetně příslušného podílu na společných částech budovy 
a pozemku p.č. 1435, k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou nabídky dle zákona č. 72/1994 Sb. 
s předkupním právem nájemníků uvedené bytové jednotky za cenu obvyklou (bytová jednotka 
č. 37/01 za cenu 680.000,- Kč). 

 

2) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje a cenu bytových jednotek v budově č.p. 
1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně podílů na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 1257, k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou prodeje jednotlivých bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění s předkupním právem nájemníků 
uvedených bytových jednotek. 

 

2. Záměr prodeje a cena bytových jednotek 
Rada města po projednání schvaluje cenu nebytových jednotek č. 1400/201, 1400/202 a 1400/203 
v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně podílů na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 1257, k. ú. Vratislavice nad Nisou, nebytová jednotka č. 1400/201 za cenu 180.000,- 
Kč, nebytová jednotka č. 1400/202 za cenu 160.000,- Kč a nebytová jednotka č. 1400/203 za cenu 
250.000,- Kč a záměr prodeje formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce nebytové 
jednotky v budově pod podmínkou vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 

3. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků 
1) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2682/7 při ul. Nad 

Školou, 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. 2672/9 při ul. Nad 

Školou, 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. 1021 při ul. Prosečská, 
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v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 770 Kč/m2 + náklady prodeje. 
   

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., a III. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 498/08 

Historický majetek města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uznáním vydržení pozemku p.č. 825/38, k. ú. Staré Pavlovice 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh na uznání vydržení ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 499/08 

Zrušení zástavního práva 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zrušením zástavního práva k nemovitostem: objekt č.p. 83, ul. Generála Svobody, Liberec 13, 
pozemek p.č. 593/1, prodejní stánek na pozemku p.č. 597/3, pozemek p.č. 597/3, výměníková 
stanice včetně jejího zařízení na pozemku p.č. 597/4, pozemek p.č. 597/4, trafostanice postavená na 
pozemku p.č. 620/3, pozemek 620/3 a pozemky p.č. 591/2, 591/3, 591/4, 592/1, 593/2, 594, 595, 
597/1, 597/2, 597/5, 598/2, 598/3, 598/4, 598/5, 599/3, 620/5, 621, 634, k. ú. Nové Pavlovice 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh na zrušení zástavního práva ke schválení zastupitelstvem města. 

 T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 500/08 

Úprava podmínek  výběrového řízení – prodej objektu č.p. 441 ul. Srbská, Liberec 
11 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu podmínek výběrového řízení – zrušení platby jistiny pro případ prodeje objektu č.p. 441, ul. 
Srbská, Liberec11. 

USNESENÍ Č. 501/08 
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Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – projednání a schválení výsledků výběrového řízení na akci  
„Tréninková hala městského stadionu v Liberci – stavební úpravy v hale a 
posilovně“ 

Rada města, která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení  § 102 odstavec 2 
písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve věcech obce jako jediného  společníka obchodní 
společnosti, po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavebních úprav v hale a posilovně tréninkové haly 
městského stadionu dle přiloženého „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ 

a  u k l á d á  

jednatelům společnosti, Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, 
 uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o provedení prací. 

T: 30. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 502/08 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2008  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3 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. 3 Statutárního města Liberec na rok 2008 zastupitelstvu 
města dne  25. 9. 2008 ke schválení. 

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 503/08 

Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů správy bytů VHČ za město na rok 2009 a 
zásady a pokyny pro zpracování výdajů rozpočtu města na rok 2009 v souladu s rozpočtovými 
pravidly 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
pokračovat v přípravě rozpočtu SML roku 2009 v souladu s Harmonogramem schváleným 
usnesením rady č. 347/08. 

USNESENÍ Č. 504/08 

Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u Komerční banky, a. s.  
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s opětovným uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a  
Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,  Na  Příkopě  33  č.p. 969,  PSČ 114 07, IČ: 45317054, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dál 
jen Komerční banka a.s), podle níž bude Komerční banka, a.s. poskytovat Statutárnímu městu 
Liberec v období od 31.10.2008 do 30.10.2009 kontokorentní úvěr na běžném účtu č. 
2718632600267 až do limitu 40 000 000 Kč, a to za podmínek srovnatelných se stávající úvěrovou 
smlouvou  reg. č. 73400007250232   

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na uzavření smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 505/08 

Změna ekonomického systému MML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

koncepci a realizaci změny ekonomického systému pro MML prostřednictvím nové verze systému 
SAP ECC 6 v roce 2008 - 2009 

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
předložit radě města podklady a zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového řízení na 
implementátora změny. 

T:  10/08 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit do návrhu rozpočtu SML finanční prostředky pro realizaci implementace. 

T:  V návaznosti na výši ceny určené výběrovým řízením 
 

USNESENÍ Č. 506/08 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 2. 
kolo roku 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 2. kola 2008 v celkové výši 
635.500,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2008 v celkové výši 635.500,- Kč Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

 
 

8



T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 507/08 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města liberec pro 3. kolo 2008 

Rada po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem  Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 3. kole roku 2008 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 345.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec pro 3. kolo roku 2008 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 508/08 

Úprava platebního kalendáře čerpání provozního příspěvku Divadla F. X. Šaldy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání příspěvku na provoz Divadla F. X. Šaldy v posledním čtvrtletí roku 2008 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucími odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit Františka Dáňu, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, s rozhodnutím Rady města 
Liberec.   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 509/08 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zněním dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové 
organizace, který s účinností od 1. 10. 2008 rozšiřuje doplňkovou činnost – Hostinská činnost. 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit materiál do zastupitelstva města.   

T: 25. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 510/08 
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Návrh změny příplatků ředitelů škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh změny výše příplatků ředitelů škol s účinností od 1. 9. 2008 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucími odboru školství, kultury a sportu, 
o rozhodnutí rady města informovat příslušné ředitele škol a zajistit vypracování nových platových 
výměrů dle důvodové zprávy. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 511/08 

Přidělení bezbariérového bytu  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Beňové Ireně přidělení bezbariérového bytu č. 7, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 30, Krajní 
1577 

a  u k l á d á  

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

T: 9/2008 

USNESENÍ Č. 512/08 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Josefu Krouskému – přidělení bytu č. 11, o velikosti 1+1, v ul. Na Valech 787, Liberec 14, 
2)  Lidmile Kanalošové – přidělení náhradního bytu č. 19, o velikosti 1+1, v ul. Borový vrch 792,  

Liberec 14, 
3) Janu Absolonovi a Nataše Bílkové - dohodu o výměně bytů č. 18 a č. 17 oba o velikosti 1+kk 

v ul. Krajní 1580, Liberec 30,  
4) Lucii Urbanové a manželům Toplanským – dohodu o výměně bytů č. 31 a č. 16 o velikostech 

3+kk a 2+kk v ul. Krajní 1579, Liberec 30, 
5) Pavlu Grundzovi - prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně Kateřinská 156 o 6 měsíců 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy s Josefem Krouským, Lidmilou Kanalošovou, Janem Absolonem, 
Natašou Bílkovou, Lucií Urbanovou a manželi Toplanskými. 

         T:  30.9.2008 
 
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

prodloužit smlouvu o ubytování v ubytovně s Pavlem Grundzou. 
                                                                                                T:  30.9.2008 

USNESENÍ Č. 513/08 
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Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Hoidekrové Drahomíře přidělení bytu č. 55 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Burianova 1070,  
Táborské Jiřině přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 1070, 
Slavíkové Květuši a Slavíkovi Františkovi přidělení byt č. 54 o velikosti 1+1 v domě s 
pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 969 

a  u k l á d á  

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

T: 9/2008 

USNESENÍ Č. 514/08 

Koncepce prevence kriminality města Liberec na léta 2009 až 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s Koncepcí prevence kriminality města Liberec na léta 2009 až 2011 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit Koncepci kriminality města Liberec na léta 2009 až 2011 ke schválení zastupitelstvu 
města. 

USNESENÍ Č. 515/08 

Podnět k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět k pořízení 56. změny územního plánu města liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit podněty k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec č. 56/1, 
56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, 
k předložení podnětu na pořízení 56. změny územního plánu ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 11. 2008 

USNESENÍ Č. 516/08 

Schválení vypsání výběrového řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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a) vypsání výběrového řízení na zpracovatele na akci: Územní plán Liberec 
b) členy komise pro otevírání obálek na zakázku: Územní plán Liberec 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Petr Kolomazník    vedoucí odboru strategie a územní koncepce 
2. Markéta Dörflerová    referent odboru právního a veřejných zakázek 
3. Ing. Martina Rychecká    jednatelka společnosti Comlet Consult, s. r. o.,  
       pověřená výkonem zadavatelských činností 
Jmenovaní náhradníci: 
1. Ing. Petra Bouška    pověřený vedoucí oddělení územního plánu,  
       odboru strategie a územní koncepce 
2. Olga Elstnerová     referent odboru právního a veřejných zakázek 
3. Ing. Iveta Martínková    zástupce společnosti Comlet Consult, s. r. o. 
c) členy hodnotící komise na zakázku : Územní plán Liberec 
1. Ing. Ivo Palouš     náměstek primátora pro rozvoj a plánování 
2. Ing. Ondřej Červinka    náměstek primátora pro vzdělání, kulturu , sport  
       a cestovní ruch 
3. JUDr. Marek Řeháček    tajemník MML 
4.  Ing. Petr Kolomazník    vedoucí odboru strategie a územní koncepce 
5. Ing. Martina Rychecká    jednatelka společnosti Comlet Consult, s. r. o.,  
       pověřená výkonem zadavatelských činností 
6. Ing. Lubor Franců    odbor strategie a územní koncepce 
7. Bc. Jiří Pilný     odbor kancelář primátora 
Jmenovaní náhradníci: 
1. Ing. Jiří Kittner     primátor města 
2. Milan Šír      náměstek primátora pro životní prostředí,  

technickou infrastrukturu a bezpečnost 
3. Miroslav Křepel     vedoucí oddělení – personální 
4. Ing. Petra Bouška    pověřený vedoucí oddělení územního plánu,  
       odboru strategie a územní koncepce 
5. Ing. Iveta Martínková    zástupce společnosti Comlet Consult, s. r. o. 
6. Vladimíra Daňková    odbor strategie a územní koncepce 
7. Bc. Radka Sochorová     odbor kancelář primátora 
 

USNESENÍ Č. 517/08 

Schválení předložení zadání 38. změny územního plánu města Liberec ke schválení 
Zastupitelstvu města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 38. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 111/08 ze dne 5. 6. 2008 a schválit navržené upravené zadání 
38. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál Zadání 38. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 30. 10. 2008 
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USNESENÍ Č. 518/08 

Schválení předložení zadání územního plánu města Liberec ke schválení 
Zastupitelstvu města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh zadání územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

T: 30. 10. 2008 

 

USNESENÍ Č. 519/08 

Pověření Dopravního podniku města Liberec, a.s. rolí "koordinátora dopravních 
systémů" 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

DPML, a.s rolí „koordinátora dopravních systémů“ a zastupováním zájmů Statutárního města 
Liberec při přípravě a realizaci projektu dopravního informačního a dispečerského centra v objektu 
Mrštíkova 380, Liberec 3.                                                                             

T: Neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 520/08 

Výpůjčka sbírkových předmětů Severočeského muzea Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatnou výpůjčku sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci, pro potřeby konání 
výstavy 115. výročí zprovoznění historické radnice, která se bude konat v měsíci říjnu 2008 
v prostorách Radničního sklípku 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření příslušné „Smlouvy o bezplatném užívání“ a návazně na to zjistit pojištění 
předmětů výpůjčky po dobu konání k výše uvedené výstavě. 

T: 29. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 521/08 
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Darování vyřazeného kancelářského nábytku sdružení TULIPAN 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

darování nepotřebného kancelářského nábytku sdružení TULIPAN, se sídlem Sokolská 113/8, 
Liberec 1, dle přiložené tabulky 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi, 
zajistit podpis darovací smlouvy a projednání v likvidační komisi. 

T: 30. 11. 2008 

USNESENÍ Č. 522/08 

Prostory pro řešitele projektu Podpora střednědobého plánování a rozvoje sítě 
sociálních služeb v Libereckém kraji 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné využití prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy „URAN“ )Liberec III – Jeřáb, 1. máje č. 
p. 108) pro potřeby řešení projektu „Podpora střednědobého plánování a rozvoje sítě sociálních 
služeb v Libereckém kraji“ dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi, 
zajistit veškeré kroky k realizaci tohoto využití. 

T: od 1. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 523/08 

Organizační zajištění 8. zasedání zastupitelstva města konaného 25. 9. 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 8. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. září 2008 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu  
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
4. Historický majetek města 
5. Zrušení zástavního práva 
6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
7. Návrh 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2008 
8. Refinancování stávajících závazků 
9. Žádost o prominutí poplatku z prodlení a nákladů soudního řízení 
10. Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u Komerční banky a. s. 
11. Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj a vzdělávání Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 2. kolo 2008 
12. Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z kulturního fondu Statutárního města 

Liberec pro 3. kolo 2008 
13. Dodatek ke zřizovací listině Základní škola 5. května, příspěvková organizace 
14. Schválení podání konceptu IPRM do ROP 
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15. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání zastupitelstva konaného 25. 9. 2008 
16. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 524/08 

Hodnocení 7.  zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. září 2008 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se 
konalo dne 4. září 2008, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří  K i t t n e r  v. r. Ing. Ivo  P a l o u š  v. r.    
primátor města náměstek primátora 

 

 


