
 

U S N E S E N Í  

 ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 21. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 559/08 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

Rada po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Babinszké Ivetě přidělení bytu č. 202, o velikosti 1+kk, v ulici U Sila 1202, Liberec 30 
2. Böhmové Evě přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577, Liberec 30 
3. Farské Libuši přidělení bytu č. 18, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1578, Liberec 30 
4. Kadirové   Salimě   Roupovně   přidělení   integračního   bytu   č.   9,   o   velikosti   1+kk v ul. 

Krajní 1579, Liberec 30 
5. Punčochářovi Davidovi přechod nájemního práva na služební byt č. 18, o velikosti 2+1 v ul. 

Jáchymovská 261, Liberec 10 

a  u k l á d á  

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Babinszkou Ivetou a Roubínkem Vladislavem. 

T:  10/2008 
2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít nájemní smlouvy s Böhmovou Evou, Farskou Libuší, Kadirovou Salimou Roupovnou, 
Punčochářem Davidem, Kolomazníkem Romanem a Polmovou Pavlou 

T:  10/2008 

USNESENÍ Č. 560/08 

Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Husníkové Heleně přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 969, 
Navrátilové Justíně přidělení bytu č. 46 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 969, 
Jasníkové Tekle a Jasníkovi Ladislavovi 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: 10/2008 

USNESENÍ Č. 561/08 
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Přidělení integračního bytu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Adamu ESKIEV – přidělení bytu č.1, o velikosti 3+1, v ulici Žitavská 393, Liberec 3 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s panem Adamem ESKIEV. 

T: 1.11.2008 

USNESENÍ Č. 562/08 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Koryťákové Haně přidělení bezbariérového bytu č. 601, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 7, 
Jeronýmova 581 
Duškové Julii přidělení bezbariérového bytu č. 28, I. kategorie o velikosti 2+1 v Liberci 25, Nad 
Sokolovnou 616 
Tancibudkové Romaně přidělení bezbariérového bytu č. 501, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 
7, Jeronýmova 581 

a  u k l á d á  

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

T: 10/2008 

USNESENÍ Č. 563/08 

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – objekt Sokolská 

Rada města p projednání 

s c h v a l u j e  

demolici objektu v ul. Sokolská č.p. 162 a č.p. 660, Liberec 1 
výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor v tomto objektu a výpověď všech ostatních 
smluv s objektem souvisejících 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické a hospodářské správy veřejného majetku, 
vypovědět smlouvu s firmou REALBYT, s. r. o. s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

T: do 31. 10. 2008 
Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické a hospodářské správy veřejného majetku, 

zajistit příslušná povolení k demolici objektu a vybrat jejího zhotovitele. 

T: do 30. 3. 2009 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit prostředky na demolici do rozpočtu SML. 

T: V návaznosti na stanovení cenového rámce 
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USNESENÍ Č. 564/08 

Majetkoprávní  operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Výkup 

Rada města souhlasí s  výkupem stavby garáže na p.p.č. 1943/3 v k.ú. Liberec od Františka Peršína, 
Ostravská 1231/8a, Liberec XIV, za celkovou kupní cenu 40.720,- Kč.  

II. Bezúplatný převod 

Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem pozemků, nebo jejich částí  p.č. 67/58 
v  k.ú. Doubí u Liberce, p.č. 587/2 v k.ú. Ruprechtice, p.č. 850/1 v k.ú. Liberec, p.č. 764/4 v k.ú. 
Vesec 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. 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 565/08 

Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního 
areálu Ještěd. Výsledek výběrového řízení na TDI 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd 
a do Sportovního areálu Ještěd - zajištění odborného technického dozoru stavby“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
po naplnění všech náležitostí, uzavřít příslušnou mandátní smlouvu na výkon externí služby – 
technického dozoru investora s vítězem výběrového řízení, společností INVESTING CZ spol. s r.o., 
se sídlem Štefánikovo nám. 780, Liberec, IČ: 250 36 751. 

T : 31. 10. 2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 566/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Prodej pozemků 

1. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek  p.č. 354/2, k. ú. 
Liberec kupujícím: 

manž. František  Zeman a  Alena Zemanová, bytem Krakovská 373, Liberec 19, za kupní cenu 
58.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
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2. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 413/4, k. ú. 
Liberec kupujícímu: 
Jaromír Veselý, bytem Energetiků 307, Stráž pod Ralskem, za kupní cenu 37.000,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

3. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 852/5, k. ú. 
Liberec kupující: 
Daniela Rozkovcová, bytem Ferdinandov čp.155, Hejnice, za kupní cenu 369.000,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

5. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek  p.č. 3326/57, k. ú. 
Liberec kupujícím: manž. Josef Kronďák, a  Daniela Kronďáková, bytem 5. Května 30/39, 
Liberec 1, za kupní cenu 16.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

6. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5388/2, k.ú. 
Liberec kupující: Krajská nemocnice Liberec a.s., IČ: 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, 
Liberec 1, za kupní cenu 59.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

7. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6324, k. ú. Liberec 
kupujícím: manž. Ladislav Novotný a  Libuše Novotná, bytem U Stoky 71/11, Liberec 2, za 
kupní cenu 55.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

8. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/375, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícím: manž. Petr Kettner a Jana Kettnerová, bytem Burianova 919/11, 
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. 

9. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 830, k.ú. Horní 
Růžodol kupujícím: Vlastimil Čadílek a Helena Čadílková, oba bytem Vajsova 376, 460 07 
Liberec 7, za kupní cenu 252.000,- Kč , kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

10. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2058/1, k.ú. Starý 
Harcov kupujícímu: Zbyšek Panchartek, bytem Klostermannova 714/12, 460 01  Liberec 1 – 
Staré Město, za kupní cenu  1,912.000,- Kč,  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 60 dnů ode dne   schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

11. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek  p.č. 801/2,   k. ú. 
Vesec u Liberce kupujícímu: Jaroslava Luňáková, bytem Česká 12, Liberec 25, za kupní cenu  
28.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů   ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

12. Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek  p.č. 133/13, k. ú. 
Kunratice u  Liberce kupujícímu: Bohdan Rozmarin, bytem Žitná 684, Liberec 6, za kupní cenu 
12.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

II. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 

1. Rada  města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1384/004 v budově čp. 
1384, ul. Riegrova, Liberec 1 včetně spoluvlastnického podílu  na  společných částech domu a 
na pozemcích p.č. 2925/4, 2926/4 a 2927/6 vše v k.ú. Liberec. Termín podpisu KS do 30 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
příjmení a jméno Č.j. podíl  vel. Plocha 
Bydliště 

dat.nar. cena % uhr. 

        
004 11710/60478 3+1 117,10 Krista Záhorová  1,365.000,- 100 
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Riegrova 1384, Lbc 1 
2. Rada města dne 20. 10. 2008 souhlasí s prodejem bytových jednotek: č. 487/002, č. 487/017 a 

č.487/024 v budově čp. 487-488, ul. Hvězdná, Liberec 5 včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemcích p.č. 1016/6 a 1016/56 vše v k.ú. Liberec. Termín 
podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
příjmení a jméno č.p/č.j. podíl  vel. plocha 
bydliště 

dat.nar. cena % uhr. 

        
Sláma Pavel 487/002 1623/100000 2+1 56,33 
Hvězdná 487, Lbc 5 

 588.000,- 100 

manž.Gerö Kateřina 
a Gerö Tomáš 

487/017 1623/100000 2+1 56,33 

Hvězdná 487, Lbc 5 

 595.000,- 100 

manž.Vlčková Radka 
a Vlček Jaroslav 

487/024 2310/100000 3+1 80,23 

Hvězdná 487, Lbc 5 

 847.000,- 100 

3. Rada  města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 492/001 v budově čp. 
491-492, ul.Hvězdná, Liberec 5 včetně spoluvlastnického podílu na  společných částech domu a 
pozemcích p.č. 1016/4 a 1016/52 vše v k.ú. Liberec. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
příjmení a jméno č.p./č.j. podíl  vel. plocha 
bydliště 

dat.nar. cena % uhr. 

        
manž. Žďánská Yvona 
a Žďánský Stanislav  
Žďárský Dominik 

492/001 3082/100000 3+1 80,26 

Hvězdná 492, Lbc 5 

 833.000,- 100 

III. Prodej podílu pozemku spoluvlastníkovi 
Rada  města dne 21.10.08 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 2596/10000 
náležející k jednotkám č.702/005 a č.702/008 na pozemku p.č.2958 v k.ú. Liberec spoluvlastníku 
budovy č.p.702, ul.Masarykova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
2596/10000 Švančarová Helena  90.000,00 100 

IV Směna pozemků a zrušení věcného břemene 

Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí se směnou pozemků p.č. 1018/1, 1416/1, 1427/ 2, 1427/3, 
1428/37, 1428/38, k.ú. Růžodol I, ve vlastnictví: Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  
Liberec  1, IČO: 00 262 978, za zrušení věcných břemen na pozemcích p.č. 999/2, 1001, 1013/2, 
1015, 1017, 1018/2, 1021, 1022/2, 1023/2, 1024/3, 1025, 1027/4, 1427/2, 1427/3, 1428/1, 1428/19, 
1428/20, 1428/27, 1428/29, 1428/30, 1428/31, 1428/33, 1428/35, 1428/37, 1428/38, 1428/39, 
1428/40, 1428/46, která byla zřízena ve prospěch vlastníka budov na pozemcích p.č. 1428/37 a 
1428/38, k.ú. Růžodol I, jejichž vlastníkem v současné době je Ing. Tomáš Absolon, nar. 14.8.1965, 
Vrbova 1367/5, Liberec 1, s doplatkem městu ve výši 10.000.000,- Kč (správní poplatek a daň 
z převodu nemovitostí uhradí město). 

V. Změna usnesení RM 

1. Změna kupujícího: 
a) Rada města po projednání  zrušuje usnesení  RM č. 136/08 bod IV/19 ze dne  4. 3. 2008 a  

souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2072/1 k. ú. Starý Harcov do ideálního spoluvlastnictví 

 
 

5



b) Rada města po projednání  souhlasí se změnou kupujícího 1/13 pozemků p.č. 1187/2, 
1189/1, 1189/2, 1189/5, k.ú. Vesec u Liberce z manželů Rubášových na Aleše Rubáše, 
bytem Plužní 103/3, Liberec 11.   

2. Změna záměru prodeje: 
a) Rada města po projednání souhlasí s prodejem  pozemků p.č. 94/2, 103, k. ú. Rochlice u 

Liberce do podílového spoluvlastnictví firem FERONA a. s., OLEO CHEMICAL a. s.  za 
cenu 244.000,- Kč. 

VI. Záměr prodeje a cena volné bytové jednotky 

Rada města dne 21. 10. 2008 souhlasí s prodejem volné bytové jednotky č.104/010 v budově 
č.p.104, ul. Husitská, Liberec 9 včetně podílu 151/2000 na společných částech budovy a pozemku 
p.č.364, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za 
nejnižší podání 419.000,- Kč. 

s c h v a l u j e  

VII. Záměry prodeje a ceny pozemků 

1. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 271/2, 277/2-včetně 
stavby, 279, 280, 281, k.ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 
2,137.000,-Kč. 

2. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 829/3, k. ú. Liberec 
vlastníkovi garáže na pozemku p.č. 829/3, k. ú. Liberec za cenu 44.000,- Kč. 

3. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 850/2, 852/3 a 852/4, k.ú. 
Liberec vlastníkovi budovy na pozemku p.č. 852/1, k.ú. Liberec za cenu 342.000,- Kč. 

4. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1128/1, k. ú. Liberec do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků garáže na pozemku p.č.1128/1, k. ú. Liberec za cenu  
51.000,- Kč. 

5. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2916/3, k. ú. Liberec 
vlastníkovi garáže na pozemku p.č.2916/3, k. ú. Liberec za cenu  25.000,- Kč. 

6. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3097/6, k. ú. Liberec 
vlastníkovi garáže na pozemku p.č.3097/6, k. ú. Liberec za cenu 22.000,- Kč. 

7. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3838/8, k. ú. Liberec 
vlastníkovi garáže na pozemku p.č.3838/8, k. ú. Liberec za cenu 24.000,- Kč. 

8. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr pozemků p.č.985/37, 985/38, 985/39, 985/40, 
k.ú.Rochlice u Liberce a p.č.7/2,k.ú.Horní Růžodol vlastníkovi pozemků p.č. 13/2, 13/21, 13/22, 
13/23 a garáží na pozemcích p.č.985/47-985/36,p.č.13/2-13/20, k.ú.Rochlice u Liberce za cenu 
255.000,- Kč. 

9. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1481/23, k.ú. Rochlice u 
Liberce, právnické osobě složené z vlastníků přilehlých garáží za cenu 52.000,- Kč. 

10. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje  záměr  prodeje pozemku  p. č. 1482/75, k.ú. Rochlice u 
Liberce, právnické  osobě složené z vlastníků přilehlých garáží za cenu 45.000,-Kč. 

11. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1482/80, k.ú. Rochlice u 
Liberce, právnické osobě složené z vlastníků přilehlých garáží za cenu 34.000,- Kč. 

12. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1482/81, k.ú. Rochlice u 
Liberce, právnické osobě složené z vlastníků přilehlých garáží za cenu 25.000,- Kč. 

13. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1482/82, 1482/83, k.ú. 
Rochlice u Liberce, vlastníkům přilehlých garáží za cenu 32.000,- Kč. 

14. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1484/12, k.ú. Rochlice u 
Liberce, vlastníkům přilehlých garáží  za cenu 7.000,- Kč. 

15. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 554/1, 554/3, 554/4, k. ú. 
Horní Růžodol formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 289.000,- Kč. 

16. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 196/1 a pozemku p.č. 
218/1, k.ú. Dolní Hanychov vlastníkovi sousedních pozemků p.č.  196/2 a 218/2, k.ú. 
Dolní Hanychov za cenu 723.000,- Kč. 
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17. Rada města dne 21 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.546, k.ú. DolníHanychov 
formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 99.000,-Kč.  

18. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 557, k.ú. Dolní Hanychov  
formou veřejné dražby Dobrovolné za nejnižší podání 422.000,- Kč. 

19. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 168/1 část, 168/27 část, 
168/29, 168/30 část, k. ú. Františkov u Liberce právnické osobě složené z vlastníků bytových 
jednotek v budově na pozemku p.č. 168/5, k. ú. Františkovu Liberce za cenu cca 100.000,- Kč. 

20. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 415/1, 415/3, 415/4,  k.ú.  
Františkov u Liberce  formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem nájemce 
pozemku za nejnižší podání  183.000,- Kč.  

21. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 418/1, 418/4,  k.ú.  
Františkov u Liberce  formou výběrového řízení s předkupním právem přednosti právnické 
osoby, složené z nájemců pozemků, za cenu 498.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky.  

22. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 85, k.ú. Růžodol I. formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 83, k.ú. Růžodol I. za 
cenu 121.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

23. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 145/4, 145/7, 146/2, k.ú. 
Růžodol I. formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 440.000,- Kč. 

24. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr pozemku p.č.634/1, k.ú. Růžodol I vlastníkům 
budovy na pozemku p.č. 633, k.ú. Růžodol I za cenu 335.000,- Kč. 

25. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1899, k.ú. Ruprechtice 
formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 124.000,-Kč. 

26. Rada města dne  21.10.2008 schvaluje prodej pozemků p.č.160 a p.č.161/1, k.ú.Kateřinky u 
Liberce vlastníkovi pozemků p.č. 162, 161/2, 159 a budovy na pozemku p.č.159 za cenu 
476.000,-Kč.  

27. Rada města dne21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 388/84, k.ú. Horní 
Hanychov, vlastníkovi pozemku p.č. 376, k.ú. Horní Hanychov za cenu 3.000,- Kč. 

28. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1355/1, k. ú. Vesec u 
Liberce vlastníkovi budovy na pozemku pč. 1351, pozemku p.č. 1350/1, 1352/53, k. ú. Vesec u 
Liberce za cenu cca 28.000,- Kč. 

29. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 87/1, k.ú. Krásná  
Studánka, vlastníkovi pozemku p.č. 214/3, k.ú. Krásná Studánka za cenu 5.000,- Kč. 

30. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr  prodeje  pozemku  p.č. 729/2, k.ú. Krásná 
Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 68.000,- 
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

31. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1/1 a 432/2, k.ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 245.000,-Kč. 

32. Neschváleno. 
33. Neschváleno. 
36. Neschváleno. 
37. Neschváleno. 

VIII. Záměr směny pozemků 

Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje záměr směny pozemku p.č. 543/13, odděl. z p.p.č. 543/10, 
k.ú. Krásná Studánka  ve vlastnictví : Jiří Janovský, Božích bojovníků 1161/3, Liberec 1, za část 
pozemku p.č. 124, k.ú. Janův Důl u Liberce, ve vlastnictví: Statutární  město Liberec,  nám. E.  
Beneše 1,  Liberec  1, IČ  00262978 s doplatkem městu.  
IX. Pronájem pozemků 
3. Rada města dne 21. 10. 2008 schvaluje nájem pozemku p.č. 1227/2, odděl. z p.p.č. 1227, k.ú. 

Ruprechtice o výměře 5 m2 na dobu určitou, do doby kolaudace stavby, pro Rudolfa a Věru 
Burkoňovy, Věkova 241, Liberec 14, za roční nájemné ve výši 175,- Kč. 

X. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n/N 

Rada města po projednání ruší svá usnesení č. 150/08/VII/1.4) ze dne 18.3.2008 a č. 408/04/III/4b 
ze dne 24.8.2004, schvaluje  zřízení věcného břemene vedení kanalizační stoky, přístupu pro 
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opravy a údržbu na p.p.č. 605/1 a p.p.č. 605/2 v k.ú. Vratislavice n.N. pro Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 za cenu 12.110,-Kč na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 567/08 

Prominutí náhrady nákladů - Radčický obrodný spolek RADOST, o.s.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím náhrady nákladů Radčickému obrodnému spolku RADOST, o.s., IČ: 26650681 ve 
výši 107.930,- Kč  včetně příslušenství   

a  u k l á d á  

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

T:  30. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 568/08 

Privatizace pozemku p.č. 336, k.ú. Starý Harcov 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p.č. 336, k.ú. Starý Harcov panu Romanu Novému, bytem Dubový vrch 
379, Liberec 15, za cenu 30.000,- Kč. 

  

USNESENÍ Č. 569/08 

Zrušení předkupního práva - pozemky p.č.50/2 a 50/3, k.ú. Janův Důl u Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: pozemky p.č.50/2 p.č.50/3, 
k.ú. Janův Důl u Liberce, po zaplacení poplatku v souhrnné výši 6.770,- Kč. 

    

 

 

USNESENÍ Č. 570/08 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
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Liberec za 1. - 9. měsíc 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec 
za 1. – 9. měsíc 2008 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 30. 10. 2008. 

T:  30. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 571/08 

Snížení Fondu reprodukce majetku Divadla F. X. Šaldy    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

snížení hodnoty Fondu reprodukce majetku, vykázané ve výsledku hospodaření Divadla F.X. Šaldy 
v Liberci k datu 31.12.2007, o částku 562 451,35 Kč, a to kompenzací s účtem 649 – Jiné ostatní 
výnosy 

a  u k l á d á  

panu Františku Dáňovi, řediteli divadla,  
a) zaúčtovat kompenzaci Fondu reprodukce proti účtu 649 – Jiné ostatní výnosy v částce 

562 451,35 Kč jako účetní operaci roku 2008, 
b) předložit Odboru školství, kultury a sportu nový položkový rozpočet roku 2008. 

T:  30. 11. 2008 

USNESENÍ Č. 572/08 

Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelných složek komunálního odpadu  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce 200 ks kontejnerů 1 100 litrů pro separaci využitelných složek 
komunálního odpadu s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 14021, Praha 4 

a  u k l á d á  

Ing.Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
aby uzavřela s firmou EKO-KOM a.s. příslušnou smlouvu o výpůjčce 

T: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 573/08 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od 
podpisu smlouvy s těmito občany: Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 9/2008 
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Krausová Milada  Liberec 1, Ruprechtická 13    XX-34 
Bandouch Milan, Ing. Liberec 15, Jasná 578     Z18-53 
Vavrušková Věra  Liberec 11, Zahradní 400/21    G-30 
Ulrychová Jaroslava  Liberec 30, Na Břehu 323    J-19 
Holíková Anna  Liberec 7, Gagarinova 768    NO-110 
Holub Vladimír  Liberec 1, Rumjancevova 1255    Z9-2 
Marečková Milena  Liberec 6, Stará Rochlická 29/84   Z13-19 
Haladová Libuše  Liberec 7, Lounská 499     XII-56 
Křenek Ladislav  Liberec 1, Na Okruhu 978/17    Z1-10 
Stehlík Jaroslav  Liberec 14, Horská 12     D-58 
Absolon Václav, RNDr. Liberec 10, Řídkého 229    E-4 
Jégrová Ludmila  Liberec 1, Ruprechtická 25    D-64 
Kohout Petr   Liberec 14, Hrabalova 1094    A-9 
Sedlická Jana  Liberec 12, Polní 354     III-66 
Čejka Jiří   Liberec 6, Horní Kopečná 645    Z6-42 
Kahoun Čeněk  Chrastava, Dolní Vítkov 106    J-87 
Padrůňková Milena  Turnov, Radvanovice 98    XX-54 
Valentová Eva  Liberec 7, Lounská 514/21    Z4-43a 
Saska Petr   Ústí n/L., Mírové nám.1543/12    L-132 
Dušková Zdena  Praha 10, Golfová 887/7    A-20 
Potschová Vanda  Liberec 4, Na Bídě 564     Z6-5 
Čertík Jan, Ing.  Liberec 15, Aloisina výšina 443/5   D-4 
Míčková Jana  Raspenava, Lužická 349    XXII-2 
Dinnebierová Věra  Liberec 6, U Potůčku 616    KZ-B-16 
Brabencová Miloslava Liberec 1, Pekárkova 306    M-6 
Šinták Vladislav, Mgr. Liberec 13, Křížkovského 372    Z4-41 
Zadražil Jaroslav  Jablonec n/N., Jeronýmova 21    Z18-22 
Čermáková Marcela  Liberec 3, Americká 49     XX-16 
Křížková Hana  Liberec 30, Donská 948     ST-1a 
Gláserová Miluška  Liberec 25, Lomová 193    STA-19 
Lindauer Harinár, Ing. Liberec 5, Dvorská 2     Z18-43 
Vojtíšek Petr  Liberec 6, Halasova 895    NO-17 
Vargová Helena  Liberec 25, Jeřmanická 474/1    DK-167 
Šerber Radek  Liberec 30, Tanvaldská 45    KZ-A-7 
Rydval Jaroslav  Liberec 15, Ječná 489     KZ-B-6 
Kudrna Josef  Liberec 12, Borový vrch 289/16    L-63 
Vejvarová Hana, MUDr. Liberec 1, Masarykova 614/17    L-77 
Körnerová Krista  Liberec 6, Puškinova 86a    DK-252 
Klesal Pavel   Liberec 12, Hrdinů 415     KZ-B-15 
Chrásková Zdeňka  Liberec 12, Podzimní 368    KZ-E-4 
Havránková Dana  Liberec 8, Brigádnická 265    HK-340 
Szillerová Bedřiška  Lázně Bělohrad, U Lva 327    KZ-A-25 
Vronková Jana  Liberec 6, Burianova 1070    XXI-39 
Fryauf Miroslav  Liberec 3, Zlínská 6a     L-52 
Charypar Tomáš  Stráž n/N., Stříbrný Kopec 504    XIII-16 
Sedláčková Jolana  Liberec 1, Ruská 156/1     Z18-70 
Olekšáková Marie  Liberec 13, Jiráskova 298    KZ-A-1 
Kočí Miloslav  Liberec 1, Na Hradbách 940    KZ-B-17 
Netolická Emilie  Liberec 10, Jáchymovská 277    Z16-13 
Kučera František  Liberec 14, Trpasličí 692    KZ-F-24 
Fortelka Antonín  Liberec 11, Akátová 485/5    Z9-20 
Trávník Milan  Liberec 7, Tylova 197/16    D-33 
Skalský Jiří   Liberec 15, Olbrachtova 617    Z7-17 
Koťátková Jitka  Jablonec n/N., Pasecká 21    Z18-23 
Jindrák Karel  Liberec 15, Ječná 488     G-34a 
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Bízová Kateřina  Liberec 7, Jeronýmova568/22b    DK-14 
Kašparová Eva  Liberec 1, Březová alej 1304    STA-56 
Černohousová Eliška Liberec 14, Třešňová 624    KZ-B-29 
Poplužník Petr  Český Dub, Bílá 72     DK-281 
Válková Jiřina   Dolní Suchá 69     HK-3 
Hofmanová Alena  Liberec 8, Ještědská 138    Z13-15 
Krčmář Ladislav  Mělník, Studentská 3278    Z18-38 
Brynda Miroslav  Liberec 6, Horní Kopečná 644    KZ-E-15 
Kubálková Milena  Liberec 23, Proletářská 116    B-5 
Šilhan Zdeněk  Rychnov u Jbc, Pelíkovice 10    KZ-E-8 
Marhoulová Ivana  Liberec 15, Nezvalova 654    NO-101 
Svoboda Jiří, Ing.  Liberec 10, Jáchymovská 263    KZ-E-7 
Machačová Jana  Liberec 6, Žitná 683     HK-153 
Sázavský Miroslav  Liberec 15, Sosnová 464    J-10 
Okurka František  Liberec 1, Ruprechtická 321    STA-20 
Křížek Antonín  Liberec 6, Na Žižkově 633    L-65 
Vacardová Lidmila  Liberec 12, Šimáčkova 582    NO-118 
Pospíšilová Michaela  Liberec 6, Haškova 939    L-141 
Rückl Radko  Liberec 10, Vltavská 252    KZ-D-34 
Kašpar Václav  Liberec 1, Ruprechtická 320/18    XVIIIB-8 
Holá Pavla   Liberec 6, Gagarinova 751    STA-55 
Falta Antonín, Ing.  Praha 3, Strážní 28     KZ-I-6 
Koňas Pavel   Liberec 25, Malá 524     VI-66 
Slezáková Ilona  Liberec 4, U Monstrance 517/16   XVIIIA-5 
Vybíralíková Jana  Liberec 8, Puškinova 313/3    III-75 
Okurková Marie  Liberec 6, Sametová 838/17    STH-44 
Sluková Jaroslava  Liberec 7, Votočkova 474    XVIII-51 
Jakubová Jana  Liberec 6, Burianova 728    E-54 
Maršíková Jitka  Liberec 19, Charbinská 84    XIV-75 
Tůmová Věra  Liberec 1, Alšova 5     J-57 
Gratias Karel, Ing.  Liberec 14, Borový vrch 742/57    Z18-41 
Mühldorf Jiří, Ing.  Liberec 5, Husova 50     KZ-E-6 
Novotná Miroslava  Liberec 1, J.Durycha 964/11    XVIII-231 
Bureš Jaromír  Liberec 6, Dobiášova 865/42    XXII-26 
Dörfl Bohumil  Liberec 1, Zahradní 542    Z18-5 
Špačková Miluše  Liberec 2, Winterova 26    Z8-14 
Kyseláková Ivana  Liberec 15, Březový vrch 752    NO-122 
Kočová Hana  Liberec 6, Na Žižkově 633    KZ-A-14 
Zemánek Ladislav  Liberec 8, Mladé generace 367    STL-114 
Bátorová Marcela  Liberec 5, Frimlova 330    III-78 
Procházková Emilie  Liberec 3, Na Rybníčku 8    XIV-123 
Kašparová Zuzana  Liberec 6, Žitná 661     B-17 
Pacák Miroslav  Liberec 12, Berounská 349    K-31 
Seifert Tomáš  Liberec 6, Sametová 713    KZ-D-9 
Smrkovská Jaroslava Liberec 3, Oldřichova 202    KZ-F-9 
Boháčová Zuzana  Český Těšín, Husova 1     KZ-II-7 
Peřkavec Bedřich  Liberec 6, Červeného 610    Z11-11 
Hušek Milan  Liberec 12, Jarní 148     Z13-4 
Šulc Martin   Praha 5, Na Stárce 29     J-16 
Rychecká Marie  Liberec 15, Sluneční stráň 862/9   XVIIIB-9a 
Teichmanová Zdenka  Rychnov u J., Požárnická 712   NO-107 
Brožová Alena  Liberec 1, 5.května 35/22    Z9-37 
Chmelík Karel  463 46 Příšovice 187     DK-277 
Suchý Slavomil  Liberec 6, Haškocva 949/26    DK-20 
Valášek Vojtěch  Liberec 14, Na Pískovně 655    KZ-IV-44 
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Kirschnerová Hilde  Liberec 6, Gagarinova 762    KZ-IX-46 
Helmerová Petra  Liberec 10, Mánesova 238    HK-83 
Pávková Hana  Liberec 1, Dvořákova 2     KZ-VI-46 
Záruba Jaroslav  Česká Lípa, Velenice 64    KZ-VIII-2 
Cink Petr   Liberec 6, Broumovská 176/1    III-77 
Hodousek Jan, Ing.  Liberec 10, Řídkého 232    KZ-VI-39 
Kubečková Blanka  Liberec 3, Soukenné nám. 26/7    III-81 
Vojtíšek Zdeněk  Liberec 1, Lesní 41     XVIII-283 
Šuchman Miroslav, Ing. Liberec 8, Prachatická 521    KZ-D-11 
Makula Josef  Liberec 4, Gollova 555     HK-285 

a  u k l á d á  

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: 31. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 574/08 

Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky - výběr technického dozoru investora  
(TDI) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení veřejné zakázky na výběr technického dozoru investora (TDI) na zakázku s názvem   
Liberec – Zlaté Návrší – sanace skládky – výběr TDI 

2. uzavření mandátní smlouvy se společností Allowance s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, 
Praha 4 , za účelem zpracování zadávací dokumentace  a realizace výběrového řízení pro výběr 
technického dozoru investora na zakázku s názvem Liberec – Zlaté Návrší – sanace skládky – 
výběr TDI  

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
1. uzavřít mandátní smlouvu se společností Allowance s.r.o.za účelem zajištění výběrového řízení  

na technický dozor investora na zakázku Liberec- Zlaté Návrší –sanace skládky-výběr TDI   

T: 31. 10. 2008 
2. po ukončení výběrového řízení na zakázku Liberec – Zlaté Návrší – sanace skládky – výběr 

TDI, předložit radě města ke schválení výsledky  tohoto výběrového řízení. 
 T: 12/2008 

USNESENÍ Č. 575/08 

Zpráva o hospodaření Městských lesů Liberec za rok 2007 a plán a činnosti v roce 
2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o hospodaření Městských lesů Liberec. 

USNESENÍ Č. 576/08 
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Projednání operačního plánu zimní údržby místních komunikací města Liberce 
pro zimní období 2008/2009 

Rada po projednání 

s c h v a l u j e  

operační plán zimní údržby místních komunikací města Liberce pro období 2008/2009 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Poznerovi, výkonnému řediteli Technických služeb města Liberce a.s., 
zabezpečit realizaci zimní údržby místních komunikací v Liberci pro období 2008/2009 v rozsahu 
daném tímto operačním plánem. 

T: Průběžně 

USNESENÍ Č. 577/08 

Cenový návrh služeb na rok 2009, předložený společností .A.S.A. Liberec s. r.o., 
jako Příloha č. 1 k  Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění odpadů ( TKO),  uzavřené 
mezi Statutárním městem Liberec a společností A.S.A. Liberec s.r.o.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

cenový návrh  služeb na rok 2009, předložený jako Příloha č. 1  k Dlouhodobé smlouvě o 
zneškodnění TKO, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností .A.S.A.Liberec s.r.o. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi ,  
uzavřít Přílohu č. 1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění TKO , uzavřené mezi Statutárním 
městem Liberec a společností A.S.A. Liberec s.r.o. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 578/08 

Smlouva o nájmu pozemku pro rozšíření komunikace "Nákladní x Košická" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy č. 2947205708 o nájmu nemovitosti ČD a.s. na akci  “Úprava křižovatky 
Košická – Nákladní, Liberec“   s vlastníkem pozemku p.č. 5871/1 v k.ú. Liberec, Českými drahami, 
a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 , Praha 1 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
předložit výše uvedenou nájemní smlouvu k podpisu primátorovi a zajistit její plnění. 

 T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 579/08 

Udělení souhlasu se záměrem pronájmu nebytových prostor v objektu Základní 
školy, Liberec, Vrchlického 262/17 

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

záměr pronajmout nebytové prostory na dobu určitou mezi Základní školou, Liberec, Vrchlického 
262/17, příspěvkovou organizací a Sportovním klubem stolního tenisu Liberec spol. s r. o. na dobu 5 
let, tj. do roku 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy. 

T: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 580/08 

Jmenování nové členky komise občanských obřadů 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Olgu Preclíkovou, bytem Zemědělská 21, 460 08 Liberec 8, členkou komise občanských 
obřadů 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit žadatelku s rozhodnutím Rady města Liberec a zajistit její jmenování. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 581/08 

Stav kroniky města Liberec za rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu kroniky města Liberec za rok 2007 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky, 
b) zajistit výtisk 1 originálu kroniky, 
c) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2007 v trezoru Státního okresního archivu v Liberci. 

T: 31. 12. 2008 

USNESENÍ Č. 582/08 

Schválení výsledků výběrového řízení na realizaci městského orientačního a 
informačního systému 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení, s firmou ELSET s. r. o. na 
akci: „Realizace informačně orientačního značení komunálních, turistických a kulturních cílů a 
značení ulic“ za nabídkovou cenu 1,960.000,- Kč bez DPH. 
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T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 583/08 

Stanovení kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, Česká 354 a 
Základní škole, Liberec, Kaplického 384 

Rada města po projednání 

n a v r h u j e  s t a n o v i t  

1. kapacitu školní družiny při Základní škole, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizaci na počet 
210 žáků, s účinností od 1. 1. 2009, 

2. kapacitu školní družiny při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci na 
počet 50 žáků, s účinnosti 1. 12. 2008 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 584/08 

Uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na území města 
Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi Statutárním městem Liberec a 
těmito subjekty: 
1. II. mateřská škola Preciosa, o. p. s. 

Puškinova 80 
463 12 Liberec 24, 
částka ve výši 253.500,- Kč 

2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01 Liberec 11, 
částka ve výši 234.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasené návrhy na uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 30. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 585/08 

Schválení předložení zadání 47. změny územního plánu města Liberec ke schválení 
Zastupitelstvem města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 47. změny územního plánu města Liberec ke schválení 
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Zastupitelstvem města Liberec , 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 47. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh zadání 47. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

T: 30. 10. 2008 

USNESENÍ Č. 586/08 

Návrh správní rady sportovního fondu na změnu základních pravidel pro rok 2009  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na změnu základních pravidel pro rok 2009. 

USNESENÍ Č. 587/08 

Realizace tvorby projektových záměrů do výzvy IPRM  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené návrhy pro přípravu projektových záměrů. 

USNESENÍ Č. 588/08 

Petice proti změně územního plánu v k.ú. Vesec u Liberce 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici proti změně územního plánu v k.ú. Vesec u Liberce 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, 
k předložení petice proti změně územního plánu v k.ú. Vesec u Liberce k projednání v zastupitelstvu 
města. 

T: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 589/08 

Zařazení podnětů č. 56/16 a 56/17 do 56. změny územního plánu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doplnění podnětů 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. 56/16 a 
56/17 
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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 v zastupitelstvu města. 

T: Neprodleně  
 

USNESENÍ Č. 590/08 

Návrhy na změnu územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrhy na změnu územního plánu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit všechny předložené návrhy do tvorby „nového“ územního plánu města 
Liberec  

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, 
k předložení návrhů na změnu územního plánu města Liberec do projednání  v zastupitelstvu města. 

T: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 591/08 

Centrální zásobování teplem – potvrzení strategie města 

Rada města po projednání 

u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
aby postupoval dle stávajících schválených zásad územní energetické koncepce, a aby ve 
vyjádřeních k žádostem o odpojování jednotlivých staveb nebo jejich částí od systému centrálního 
zásobování teplem odpojování nedoporučoval. Dále ve vyjádřeních k umístění staveb umožňujících 
jiný způsob zásobování teplem na pozemcích města „Liberec v centrální a mimocentrální oblasti a 
při reálné možnosti napojení na centrální zásobování teplem, nebyl dán za Statutární město Liberec 
souhlas s umístěním stavby. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 592/08 

Organizační řád Magistrátu města Liberec 2009 

rada města po projednání 

z r u š u j e  

Organizační řád Magistrátu města Liberec schválený Radou města Liberec jako směrnice č. 01 RM 
dne 4. prosince 2007, 

z r u š u j e  

ve struktuře útvarů v rámci Magistrátu města Liberec: 
- koordinátora dotací EU v odboru kancelář primátora, 
- oddělení správy komunikací a osvětlení v odboru komunálních služeb, 
- oddělení bezpečnosti města a inspekce městské policie v odboru komunálních služeb, 
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- oddělení technické správy sociálních, zdravotních a bytových objektů v odboru, 
- sociálních a zdravotních služeb, 
- oddělení sociální prevence v odboru sociálních a zdravotních služeb, 
- sekretariát tajemníka v odboru kancelář tajemníka, 
- oddělení hospodářské správy v odboru kancelář tajemníka, 
- správní odbor vč. oddělení: matriky; dokladů a evidence obyvatel; přestupků 

odbor živnostenský úřad vč. oddělení: registrace živností; kontroly živností; 
živnostenské správy, 
oddělení údržby městského majetku na odboru technické správy veřejného majetku, 
oddělení speciální správy na odboru technické správy veřejného majetku, 

vše k 31. 12. 2008, 

s c h v a l u j e  

- nový Organizační řád Magistrátu města Liberec jako Směrnici 01/2009 RM dle důvodové 
zprávy, 

- zřízení odboru Koordinátor dotací EU 
- zřízení odboru správního a živnostenského, členěného na: oddělení matriky; oddělení dokladů a 

evidence obyvatel; CzechPoint; Živnostenský úřad; oddělení přestupků 
- zřízení oddělení veřejné dopravy a životního prostředí v odboru komunálních služeb 
- zřízení oddělení humanitního v odboru sociálních a zdravotních služeb 
- zřízení oddělení provozního v odboru kancelář tajemníka 
- zřízení oddělení správy budov v odboru kancelář tajemníka 
- zřízení oddělení správy komunikací a veřejného osvětlení; oddělení investiční na odboru 

technické správy veřejného majetku 
- novou strukturu odborů a oddělení Magistrátu města Liberec včetně jejich názvů 
- nové funkční náplně a pravomoci jednotlivých útvarů MML dle přílohy k Organizačnímu řádu 

Magistrátu města Liberec  
vše s účinností od 1. 1. 2009 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- připravit a zveřejnit změny vnitřních směrnic, 
- připravit personální a organizační změny odpovídající změnám k 1. 1. 2009. 

T: průběžně, s účinností změn k 1. 1. 2009 

USNESENÍ Č. 593/08 

Prodej vyřazeného osobního vozu Škoda Felicia 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej vyřazeného osobního automobilu Škoda Felicia LX  EEF 613F prostřednictvím autobazaru 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
podepsat kupní smlouvu. 

T: 31. 12. 2008 

USNESENÍ Č. 594/08 

Bezúplatný převod majetku Libereckého kraje – trasy optických kabelů 

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

bezúplatný převod majetku Libereckého kraje – optické kabely, specifikovaného v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- zajistit ve spolupráci s oddělením řízení procesů a informatiky realizaci převodu optických 

kabelů do majetku Statutárního města Liberec, 
-  zajistit ve spolupráci s Libereckou IS, a. s. plnění požadovaných podmínek Libereckého kraje, 

tj. zachování 50% kapacity systému pro složky Integrovaného záchranného systému. 

T: do 31. 12. 2008 

USNESENÍ Č. 595/08 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen až září 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě  s vypuštěním 
z kontroly usnesení č. 61/08, 62/08, 134/08, 457/08, 460/08, 512/08. 

USNESENÍ Č. 596/08 

Rekonstrukce mostu Letná – navýšení rozpočtových nákladů, souvisejících 
s odstraněním havarijního stavu kanalizačního řádu v ulici Norská, včetně 
příslušných přípojek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předloženou situační zprávu o průběhu akce „Rekonstrukce mostu Letná a souvisejících staveb“, 
včetně souhrnu víceprací vyvolaných odstraněním havarijního stavu kanalizačního řádu, 
kanalizačních a vodovodních přípojek a přehledu příslušných nákladů 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zpracovat a v termínu říjnového zasedání zastupitelstva města předložit návrh navýšení 
rozpočtových nákladů stavby „Rekonstrukce mostu Letná – včetně souvisejících staveb“, 

T: 30. 10. 2008 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zajistit do nejbližšího rozpočtového opatření na toto navýšení příslušné prostředky rozpočtu 
Statutárního města Liberec ve výši 3,006.794,- Kč včetně DPH, 

T: 11/2008 
3. Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

na základě upřesněného seznamu vlastníků kanalizačních přípojek v ulici Norská a souvisejících 
přípojek v přilehlých komunikacích předložit na říjnovém zasedání zastupitelstva města ke 
schválení záměr darů vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou, 

T: 30. 10. 2008 
4. Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

připravit neprodleně jednací řízení bez uveřejnění a příslušný dodatek smlouvy o dodávce, 
týkající se uvedené problematiky navýšení rozpočtových nákladů stavby č. II „Rekonstrukce 
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mostu Letná – včetně souvisejících staveb“. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 597/08 

Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu železniční stanice Liberec – část 
rekonstrukce přístupových komunikací (ul. Cechovní a Husitská) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předloženou situační zprávu o průběhu realizace „Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu 
železniční stanice Liberec – část rekonstrukce přístupových komunikací (ul. Cechovní a Husitská)“ 
včetně navýšení částky pro financování této rekonstrukce dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření prostředky na toto navýšení. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 598/08 

254 b. j. Zelené údolí, Liberec 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledky jednání mezi Statutárním městem Liberec a Interma, a. s. Liberec týkající se otázek vztahů 
a náhrady újmy firmy Interma, a. s. v důsledku posunutí stavby 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo kompenzující náhrady ztrát ve výši 8,64 mil. Kč. 

T: 11/2008 

USNESENÍ Č. 599/08 

Hodnocení 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. září 2008 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se konalo 
dne 25. září 2008, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 600/08 

Organizační zajištění 9. zasedání zastupitelstva města konaného 30. 10. 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 9. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 30. října 2008 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednávání 
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2. Diskuse  
3. Majetkoprávní operace 
4. Prodej pozemků formou opakovaných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
5. Prominutí náhrady nákladů – Radčický obrodný spolek RADOST, s. o. 
6. Výzva k zaplacení kupní ceny nemovitostí ve vlastnictví firmy EURIDIKA Bohemiae, s. r. o. 
7. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
8. Výstavba 254 bytových jednotek, Zelené údolí, Liberec – MS 2009. Koupě středotlakého 

plynovodu – II. etapa 
9. Odpis pohledávek 
10. Návrh na rozšíření  vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého ústavu a dětského domova 

Liberec, příspěvkové organizace 
11. Záměr vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova na návrh řešení uskutečnění 

záměru 
12. Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2009 – 2011 
13. Přijetí dotace „Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého kraje“ 
14. Uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol 
15. Petice proti změně územního plánu v k.ú. Vesec u Liberce 
16. Podněty k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec 
17. 38. změna územního plánu města Liberec 
18.  Zadání 47. změny územního plánu města Liberec 
19. Návrh na zadání nového Územního plánu města Liberec 
20. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. - 9. 

měsíc 2008 
21. Zpráva o činnosti Městské policie za 1. pololetí 2008 
22. Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí 2008 
23. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 9. 2008 
24. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 601/08 

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 12008 

rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
předložit „Zprávu o plenění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2008“ 
zastupitelstvu města dne 30. 10. 2008. 
 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I.  Petice rodičů žáků 1. stupně Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace 
II. Privatizace byt. jednotky č. 487/03 v budově čp. 487 – 488, ul. Hvězdná, Liberec 5 
III. Privatizace pozemku p.č. 1786, k.ú. Liberec 
IV. Petice proti změně územního plánu v k.ú. Kateřinky 
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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 

 

 


