
 

U S N E S E N Í  

 Z 3. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 5. 2. 2008 

USNESENÍ Č. 59/08 

Směna pozemků: Statutární město Liberec – Lesy ČR s. p. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) se směnou nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 
1, Liberec 1, IČ 00262978: 

 

Katastrální území p.p.č. Výměra (m2) Druh pozemku Využití 

Krásná Studánka 309/2 12 674 lesní pozemek   
Krásná Studánka 348/2 8 745 lesní pozemek   
Krásná Studánka 412/2 7 587 lesní pozemek   

 
Katastrální území p.p.č. Výměra (m2) Druh pozemku Využití 

Krásná Studánka 476/1 25 067 lesní pozemek   
Krásná Studánka 529/3 26 183 lesní pozemek   
Krásná Studánka 637/1 2 051 lesní pozemek   
Krásná Studánka 637/4 52 213 lesní pozemek   
Krásná Studánka 645/1 2 505 lesní pozemek   
Krásná Studánka 699/1 21 077 lesní pozemek   
Krásná Studánka 699/7 63 828 lesní pozemek   
Krásná Studánka 699/8 1 395 lesní pozemek   
Krásná Studánka 699/9 17 787 lesní pozemek   
Krásná Studánka 699/10 28 811 lesní pozemek   
Krásná Studánka 1091 2 923 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1093 443 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1095 611 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1122 410 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1123/1 1 754 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1123/4 965 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1123/5 412 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1124/1 1 264 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1124/2 1 194 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1124/3 1 090 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1125/2 1 118 ostatní plocha ostatní komunikace 
   oddělena z p.p.č. 1125 dle GP č. 656-183/2006 
Krásná Studánka 1130/2 1 131 ostatní plocha ostatní komunikace 
   oddělena z p.p.č. 1130 dle GP č. 657-184/2006 
Krásná Studánka 1132 514 ostatní plocha ostatní komunikace 
Krásná Studánka 1146/3 1 453 ostatní plocha ostatní komunikace 
     

Machnín 376/1 25 463 lesní pozemek  
Machnín 377/1 1 851 lesní pozemek  
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Machnín 380/1 12 588 trvalý travní porost  
Machnín 393/1 22 895 lesní pozemek  
Machnín 393/2 22 262 lesní pozemek  
Machnín 393/3 16 032 lesní pozemek  
Machnín 405/2 5 080 lesní pozemek  
Machnín 405/3 35 878 lesní pozemek  
Machnín 411/2 5 436 lesní pozemek  
Machnín 413 136 963 orná půda  
Machnín 420/3 112 682 lesní pozemek  
Machnín 424/1 21 633 trvalý travní porost  
Machnín 425/2 19 924 orná půda  
Machnín 425/3 38 420 orná půda  
     

Rudolfov 220/1 22 400 lesní pozemek   
Rudolfov 199/1 10 252 lesní pozemek   
Rudolfov 332/1 5 439 lesní pozemek   
     

Radčice u Krásné Studánky 360/1 79 599 lesní pozemek   
Radčice u Krásné Studánky 360/5 3 318 lesní pozemek   
     

Starý Harcov 1429/4 9 119 lesní pozemek   
Starý Harcov 1429/5 17 060 lesní pozemek   
Starý Harcov 1429/7 46 lesní pozemek   

 
Katastrální území p.p.č. Výměra (m2) Druh pozemku Využití 

Starý Harcov 1429/11 37 685 lesní pozemek   
Starý Harcov 1443 16 892 lesní pozemek   
Starý Harcov 1459 420 ostatní plocha ostatní komunikace 
Starý Harcov 2161/2 535 lesní pozemek   
Starý Harcov 2191/2 421 lesní pozemek   
Starý Harcov 2202/3 4 725 lesní pozemek   
Starý Harcov 2211/2 3 093 lesní pozemek   
Starý Harcov 2212/1 2 703 lesní pozemek   
Starý Harcov 2212/2 724 lesní pozemek   
Starý Harcov 2213/1 554 lesní pozemek   
Starý Harcov 2213/3 114 lesní pozemek   
     

Vratislavice nad Nisou 1174 1 240 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2708/2 2 911 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2708/3 12 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2709/3 4 363 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2709/4 1 202 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2715/2 6 600 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2715/3 5 445 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2715/4 15 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2715/5 381 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2715/6 4 181 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2715/10 7 796 lesní pozemek  
   oddělena z p.p.č. 2715/1 dle GP č. 2602-328/2007 
Vratislavice nad Nisou 2717/2 392 ostatní plocha ostatní komunikace 
 Vratislavice nad Nisou 2717/3 235 lesní pozemek    
   oddělena z p.p.č. 2717/1 dle GP č. 2602-328/2007 
Vratislavice nad Nisou 2718/1 1 702 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2718/2 258 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2718/6 61 542 lesní pozemek   
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Vratislavice nad Nisou 2719 367 ostatní plocha ostatní komunikace 
Vratislavice nad Nisou 2720/4 4 090 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
Vratislavice nad Nisou 2720/5 998 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
Vratislavice nad Nisou 2720/6 138 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha
Vratislavice nad Nisou 2722/5 25 794 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2722/6 402 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2722/7 161 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2724/3 959 ostatní plocha ostatní komunikace 
Vratislavice nad Nisou 2724/4 72 ostatní plocha ostatní komunikace 
Vratislavice nad Nisou 2726/2 38 208 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2726/3 33 915 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2726/9 40 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2726/10 63 238 lesní pozemek   
Vratislavice nad Nisou 2726/11 12 018 lesní pozemek  
   oddělena z p.p.č. 2726/1 dle GP č. 2601-327/2007 
Vratislavice nad Nisou 2726/12 669 lesní pozemek  
   oddělena z p.p.č. 2726/1 dle GP č. 2601-327/2007 

     

Horní Hanychov 761 4 682 ostatní plocha ostatní komunikace 
Horní Hanychov 765 905 ostatní plocha ostatní komunikace 
     

Pilínkov 526/2 4 394 ostatní plocha ostatní komunikace 
   oddělena z p.p.č. 526 dle GP č. 332-182/2006 

 
Katastrální území p.p.č. Výměra (m2) Druh pozemku Využití 

Pilínkov 536/4 62 548 lesní pozemek   
Pilínkov 542 41 ostatní plocha neplodná půda 
Pilínkov 564/5 2 325 lesní pozemek   
Pilínkov 564/6 1 810 lesní pozemek   
     

Kunratice u Liberce 50/2 8 733 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 50/3 328 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 73/1 234 ostatní plocha ostatní komunikace 
Kunratice u Liberce 73/2 1 109 ostatní plocha ostatní komunikace 
Kunratice u Liberce 74/4 19 179 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 74/5 16 318 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 75 684 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 76 3 170 ostatní plocha ostatní komunikace 
Kunratice u Liberce 80/3 2 468 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 80/4 12 705 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 358/2 988 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 358/3 37 lesní pozemek   
Kunratice u Liberce 358/4 1 125 lesní pozemek  
   oddělena z p.p.č. 358/1 dle GP č. 217-326/2007 

     

Celková výměra 1 400 538 m2     

 
za nemovitosti ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec 
Králové, IČ 421 964 51: 

 
Katastrální území p.p.č. Výměra (m2) Druh pozemku Využití 

Horní Hanychov 690/1 773550 lesní pozemek  
Horní Hanychov 690/2 5399 lesní pozemek  
Horní Hanychov 690/6 27 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/7 529 zastavěná plocha a nádvoří  
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Horní Hanychov 690/9 8977 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační plocha 
Horní Hanychov 690/10 98 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/11 3916 lesní pozemek  
Horní Hanychov 690/12 693 lesní pozemek  
Horní Hanychov 690/13 1623 ostatní plocha jiná plocha 
Horní Hanychov 690/15 274 zastavěná plocha a nádvoří  

Horní Hanychov 690/19 2859 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační plocha 

Horní Hanychov 690/21 1123 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační plocha 
Horní Hanychov 690/22 40 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/23 7 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/26 23 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/27 38 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/28 6 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/29 57 zastavěná plocha a nádvoří  
Horní Hanychov 690/32 43 lesní pozemek  
Horní Hanychov 690/73 260475 lesní pozemek  
   oddělena z  p.p.č. 690/20 dle GP č. 904-175/2006 
Horní Hanychov 690/74 21776 lesní pozemek    
   oddělena z  p.p.č. 690/8 dle GP č. 905-176/2006 

 
Katastrální území p.p.č. Výměra (m2) Druh pozemku Využití 

Horní Hanychov 711/3 5003 lesní pozemek   

Horní Hanychov 711/13 60 ostatní plocha 
sportoviště a rekreační 

plocha 
Horní Hanychov 711/14 1004 lesní pozemek   
   včetně stavby bez čp. a če.  
Horní Hanychov 711/15 13 zastavěná plocha a nádvoří   
Horní Hanychov 711/18 181 ostatní plocha jiná plocha 
   oddělena z  p.p.č. 711/1 dle GP č. 903-174/2006 
Horní Hanychov  711/19 2526 ostatní plocha jiná plocha 
   oddělena z  p.p.č. 711/2 dle GP č. 903-174/2006 
Horní Hanychov  749/9 515 lesní pozemek    
   oddělena z  p.p.č. 749/4 dle GP č. 902-173/2006 
Horní Hanychov  750/3 48 ostatní plocha ostatní komunikace 
   oddělena z  p.p.č. 750/1 dle GP č. 902-172/2006 

     

Světlá pod Ještědem 1167/15 52 ostatní plocha 
sportoviště a 

rekreační plocha 
     

Dlouhý Most 1097/6 200 lesní pozemek   
Dlouhý Most 1109/2 890 lesní pozemek   
Dlouhý Most 1114/1 1901 lesní pozemek   
Dlouhý Most 1117/1 4894 lesní pozemek   
Dlouhý Most 1149 106 lesní pozemek   
Dlouhý Most 1154/4 21 lesní pozemek   

     

Vesec u Liberce 1985 6774 lesní pozemek   
Vesec u Liberce 1986 934 lesní pozemek   
Vesec u Liberce 1987 9165 lesní pozemek   
Vesec u Liberce 1991/1 860 lesní pozemek   
Vesec u Liberce 1991/2 472 lesní pozemek   
Vesec u Liberce 1991/3 119 lesní pozemek   
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Vesec u Liberce 1991/4 307 lesní pozemek   
   odděleny z  p.p.č. 1991 dle GP č. 1559-268/2007 
Vesec u Liberce 1994 1116 lesní pozemek   

     

Liberec 3817/1 29517 lesní pozemek   
Liberec 3817/15 854 lesní pozemek   
Liberec 3817/16 20 lesní pozemek   
Liberec 3817/17 1 lesní pozemek   
Liberec 3817/21 5 ostatní plocha ostatní komunikace 
   

Celková výměra 1 149 091 m2     

 
2) s finančním doplatkem ve výši 1,533.917,- Kč ve prospěch Lesů České republiky, s. p., se 

sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 421 964 51 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace - směna nemovitostí ke schválení zastupitelstvu města, 

T: 28. 2. 2008 
2) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 

po schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města a následném oboustranném podpisu 
příslušného smluvního dokumentu zařadit do příslušného rozpočtového opatření návrh na 
zvýšení výdajů odboru rozvojových projektů o příslušnou částku na financování doplatku pro 
Lesy České republiky s. p. 

T: 04/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 60/08 

Obchodně společenské centrum GALERIE LIBEREC – smluvní zajištění stavby 
(1. část) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. a) zřízení věcného břemene strpění a uložení níže uvedených staveb inženýrských sítí, včetně 
příjezdu a přístupu pro jejich opravy a údržbu, na pozemcích v k. ú. Liberec:  
p. p. č. 1113, 1115, 5806/1, 5808/1 - přípojka dešťové kanalizace, 
p. p. č. 1424/8, 5808/1   - přípojka splaškové kanalizace, 
p. p. č. 1304/1, 5808/1   - přípojka STL plynovodu,  
p. p. č. 5814    - přípojka vodovodu, 
p. p. č. 5814    - přípojka slaboproudu, 
p. p. č. 1304/1, 1305, 1424/8, 5808/1 - venkovní trasy dešťové kanalizace, 
p. p. č. 1304/1, 1305   - dešťové zdrže, 
p. p. č. 1304/1, 1424/8   - venkovní trasy splaškové kanalizace, 
p. p. č. 5818    - odvodnění Fialková ul., 
a to na dobu životnosti příslušné stavby, pro společnost Tschechien 7 
Immobilienkommanditgesellschaft k. s., se sídlem Národní 340/21, Praha 1, IČ 27219356 za 
cenu jednorázového poplatku ve výši 136,- Kč/m2 použité plochy dle v budoucnu 
zpracovaného geometrického plánu, 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností  Tschechien 
7 Immobilienkommanditgesellschaft k. s., se sídlem Národní 340/21, Praha 1, IČ 2721935, 

c) po dokončení příslušných staveb a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, 

2. a) zřízení věcného břemene strpění a uložení níže uvedených staveb inženýrských sítí, včetně 
příjezdu a přístupu pro jejich opravy a údržbu, na pozemcích v k. ú. Liberec: 
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p. p. č. 5812/1, 5814   -  rekonstrukce vodovodu Poutnická, 
p. p. č. 5812/1, 5814    - rekonstr. jednotné kanalizace Poutnická, 
p. p. č. 5814    - odvodnění komunikace Poutnická, 
p. p. č. 1424/8, 5808/1, 5814  - prodloužení STL plynovodu, 
a to na dobu životnosti příslušné stavby, pro společnost EKZ Prag 1 Verwaltungsgesellschaft 
s. r. o., Praha 1, Národní 21, IČ: 250 82 426, za cenu jednorázového poplatku ve výši 136,- 
Kč/m2 použité plochy dle v budoucnu zpracovaného geometrického plánu, 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností EKZ Prag 1 
Verwaltungsgesellschaft s. r. o., Praha 1, Národní 21, IČ: 250 82 426, 

c) po dokončení příslušných staveb a jejich geometrickém zaměření uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, 

3. a) zřízení věcného břemene strpění a uložení přípojky VN 35 KV, příjezdu a přístupu pro jejich 
opravy a údržbu na pozemku p. č. 5814 v k. ú. Liberec, na dobu životnosti příslušné stavby 
inženýrské sítě, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ 
2723242, za cenu jednorázového poplatku ve výši 136,- Kč/m2 použité plochy dle v 
budoucnu zpracovaného geometrického plánu, 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ 2723242, 

c) po dokončení příslušné stavby a jejím geometrickém zaměření, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, 

4. a) zřízení věcného břemene strpění a uložení  přípojky teplovodu, příjezdu a přístupu pro jejich 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1258/1, 1258/18, 1258/19, 1258/31, 1321, 5808/1  v k. ú. 
Liberec,  na dobu životnosti příslušné stavby inženýrské sítě, pro Teplárnu Liberec a. s., Dr. 
Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 62241672, za cenu jednorázového poplatku ve výši 
136,- Kč/m2 použité plochy dle v budoucnu zpracovaného geometrického plánu, 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Teplárna 
Liberec a. s., Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 62241672, 

c) po dokončení příslušné stavby a jejím geometrickém zaměření, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, 

5. a) přijetí budoucího daru pozemkové parcely č. 1465/1, včetně stavby chodníku umístěné na p. 
p. č.1465/1 a dále stavby upravené veřejné komunikace Poutnická a Na Perštýně umístěné na 
p. p. č. 5808/2, 5812/1 a 5814, vše v k. ú. Liberec, a to od společnosti EKZ Prag 1 
Verwaltungsgesellschaft s. r. o., Praha 1, Národní 21, IČ: 25082426, 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací se společností EKZ Prag 1 
Verwaltungsgesellschaft s. r. o., Praha 1, Národní 21, IČ: 25082426, 

s o u h l a s í  

s provedením staveb ze strany společnosti Tschechien 7 Immobilienkommanditgesellschaft k. s., 
se sídlem Národní 340/21, Praha 1, IČ 27219356, společnosti EKZ Prag 1 Verwaltungsgesellschaft 
s. r. o., Praha 1, Národní 21, IČ: 250 82 426, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, 
Vinohradská 325/8, IČ 2723242 a společnosti Teplárna Liberec a. s., Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec 4, IČ 62241672, blíže specifikovaných pod body 1a), 2a), 3a) a 4a) a umístěných 
na výše citovaných pozemcích v k. ú. Liberec a ve vlastnictví Statutárního města Liberec  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit zpracování výše uvedených smluvních dokumentů a po jejich zpracování zajistit jejich 
uzavření, a to předložením k podpisu. 

Termín: 02/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 61/08 

Cyklostezky – uplatnění žádosti o dotaci 

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

1) podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 20 „Program 
rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ na 
projekt – akci: 

- Cyklistické propojení Gagarinova 
2) v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje realizaci výše uvedené akce 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
- zajistit zpracování a následně podat žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, 

T: 18. 2. 2008 
- v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje zajistit výběr dodavatele akce 

a její realizaci, 

T: 06/08 - kontrolní  
- v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení akce, 

T: 01/2009 
2) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje zařadit do následného 
nejbližšího rozpočtového opatření příslušnou finanční částku na zajištění dofinancování výše 
uvedené akce. 

T: 05/2008 - kontrolní  

USNESENÍ Č. 62/08 

Bezpečné parkování pro handicapované 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na projekt - akci „Bezpečné 
parkování pro handicapované“, 

2) v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje realizaci výše uvedené akce 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
- zajistit zpracování a následně podat žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, 

T: 18. 2. 2008 
- v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení akce, 

T: 01/2009 
2) Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 

v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje zajistit výběr dodavatele akce 
a její realizaci, 

T: 06/08 - kontrolní 
3) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje zařadit do následného 
nejbližšího rozpočtového opatření příslušnou finanční částku na zajištění dofinancování výše 
uvedené akce. 

T: 05/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 63/08 
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Bezpečnostní prostředky pro mateřské školy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na projekt - akci „Bezpečnostní 
prostředky pro mateřské školy“, 

2) v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje realizaci výše uvedené akce 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
- zajistit zpracování a následně podat žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, 

T: 18. 2. 2008 
- v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení akce, 

T: 01/2009 
2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje zajistit výběr dodavatele akce 
a její realizaci, 

T: 06/08 - kontrolní 
3) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

v případě přiznání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje zařadit do následného 
nejbližšího rozpočtového opatření příslušnou finanční částku na zajištění dofinancování výše 
uvedené akce. 

T: 05/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 64/08 

MS 2009: J.11 Parkoviště Ještědská 

Výběrové řízení na zpracování dokumentace ke změně stavby před dokončením 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na akci „J.11 Parkoviště Ještědská – změna stavby před dokončením“ 
a  u k l á d á  
1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 

uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou smlouvu o dílo na akci: „J.11 Parkoviště Ještědská – 
změna stavby před dokončením“, 

T: ihned 
2) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 
vybraného dodavatele služby ve výši 1,432.760,- Kč. 

T: 05/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 65/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
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III. Záměr prodeje a cena pozemků 
1. – 22. schváleno (č. 15, 16 – staženo). 
23. – 37. neschváleno. (č. 27 – staženo). 
 
IV. Pronájem části pozemku k reklamním účelům 
Staženo. 
 
V.   Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N.  
1. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků  
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1134/1 o výměře 2 523 m2 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 2 018 400,- Kč stanovenou dle znaleckého 
posudku, formou výběrového řízení a dále schvaluje zveřejnění prodeje po dobu 2 měsíců. 
 
2. Schválení zveřejnění záměru směny pozemků  
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru směny p. p. č. 2196/9 o výměře 174 m2  a  
p. p. č. 2196/10 o výměře 69 m2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2517-579/2007 ze dne 
17. 7. 2007), které jsou ve vlastnictví European Development & Investment, a. s., Revoluční 123, 
460 01 Liberec 4, IČ 250 42 467 do vlastnictví  Statutárního města Liberec, IČ 262978, za p. p. č. 
2196/8 o výměře 927 m2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ 262978 do vlastnictví European Development & Investment, a. s., Revoluční 123,   
460 01 Liberec 4, IČ 250 42 467  s doplatkem s tím, že rozdíl ve výměře 684 m2 uhradí European 
Development & Investment, a. s., Statutárnímu městu Liberec ve výši 500,- Kč/m2, tj. v celkové 
výši 342.000,- Kč s tím, že na nákladech zpracování znaleckých posudků, na dani z převodu 
nemovitostí a na nákladech správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí se budou smluvní 
strany podílet stejným dílem. 
 
3. Věcná břemena  
1) Rada města po projednání: 

a) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kabelu NN, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. 
č. 2675, 2676 a 2686/2 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 40,- Kč/1m2 na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 
32 425 za podmínek stanovených technickým odborem,  

b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kabelu VN, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. 
č. 2658 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 40,- Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za 
podmínek stanovených technickým odborem, 

c) schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení VN, přístupu pro opravy a údržbu na p. 
p. č. 2658 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 40,- Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za 
podmínek stanovených technickým odborem,  

d) schvaluje zřízení věcného břemene umístění sloupu, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 
2658 a 2676 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 40,- Kč/1m2 na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 
za podmínek stanovených technickým odborem. 

 
2) Rada města po projednání :   

a) schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a 
údržbu na p. p. č. 859, 325 a 332/1 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2 na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
IČ 272 32 425 za podmínek uvedených v důvodové zprávě,  

b) schvaluje zřízení věcného břemene umístění trafostanice, přístupu pro opravy a údržbu na p. 
p. č. 859 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě,  

c) schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p. 
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p. č. 293/2, 298, 300 a 299 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2 a na p. p. č. 301 
v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 70,-Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě,  

d) schvaluje zřízení věcného břemene umístění sloupu, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 
298 a 299 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

  
3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení plynovodní 

přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 14 a 18  v k. ú. Vratislavice n. N. pro SČP 
Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ 272 95 567 (investor stavby manželé Marek a Monika 
Chybíkovi, Tržní náměstí 153, Liberec 1), za cenu 56,- Kč/1m2 na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
4) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelového 

vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1135 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- 
Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
5) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p. p. č. 1933/19 a 

1933/17 v k. ú. Vratislavice n. N ve prospěch vlastníka p. p. č. 1933/21 odděleného dle GOP č. 
2398-103/2006 z p. p. č. 1933/7 v k. ú. Vratislavice n. N., pana Lukáše Plechatého, Na Pískovně 
667/44, Liberec 14 a kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu 84,- Kč/1m2 na dobu neurčitou s 
tím, že náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 

 
6) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p. p. č. 2349/1 v 

k. ú. Vratislavice n. N. ve prospěch vlastníka p. p. č. 2356 v k. ú. Vratislavice n. N., pana 
Jindřicha Mistra, Soukenné náměstí 26/7, 460 01 Liberec 3 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
cenu 132,- Kč/1m2  na dobu neurčitou 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej pozemků 
II. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi 
VI. MO Liberec Vratislavice nad Nisou –  1. Prodej pozemků  

2. Výkup pozemků 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 2. 2008 

USNESENÍ Č. 66/08 

Smlouva o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
užívaných Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. 
dle Přílohy č. 1. 
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USNESENÍ Č. 67/08 

Předkupní právo – bytové jednotky č. 533/001, 533/003 a 533/004 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. 
533/001, č. 533/003 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 5,000.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 68/08 

Předkupní právo – bytová jednotka č. 562/062 v budově č. p. 562, ul. Letná, 
Liberec 12 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 
562/062 v budově č. p. 562, ul. Letná, Liberec 12, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
2877/337417 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 602/5, k. ú. Staré Pavlovice, za 
cenu 890.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 69/08 

Předkupní právo – bytová jednotka č. 277/032 v budově č. p. 277, ul. Bezová, 
Liberec 13 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 
277/032 v budově č. p. 277, ul. Bezová, Liberec 13, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
6026/337417 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 171/2, k. ú. Nové Pavlovice, za 
cenu 1,695.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 70/08 

Zrušení předkupního práva – Brigádnická 286, Liberec 8 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k budově č. p. 286, ul. Brigádnická, Liberec 
8, a k pozemku p. č. 730, k. ú. Dolní Hanychov, po zaplacení poplatku ve výši 44.700,- Kč. 

USNESENÍ Č. 71/08 

Zrušení předkupního práva – Bezová 277, Liberec 13 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 277/020 v budově č. p. 
277, ul. Bezová, Liberec 13, včetně příslušného podílu o velikosti 6026/337417 na společných 
částech budovy a na pozemku p. č. 171/2, k. ú. Nové Pavlovice, po zaplacení poplatku ve výši 
14.540,- Kč. 

USNESENÍ Č. 72/08 

Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2007 ze společností založených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku za rok 
2007 u společností založených Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPML, TSML, SAJ, LIS, 
LVT) a jednatelům společnosti SAL s. r. o., 
předložit na odbor ekonomiky podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2007 (účetní 
závěrku za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku). 

T: 31. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 73/08 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1 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. 1 Statutárního města Liberec na rok 2008 zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 28. 2. 2008 

USNESENÍ Č. 74/08 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Ruzanně Grigoryan - přidělení bezbariérového bytu č. 6, I. kategorie o velikosti 1+1, v Liberci 25, 
Česká 617 

a  u k l á d á  

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu. 
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T: únor 2008 

USNESENÍ Č. 75/08 

Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Teodoru Hunkovi - přidělení bytu č. 54, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1070, 
Stanislavu Řehákovi - přidělení bytu č. 8, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 12, Šimáčkova 584, 
Emilii Tomanové - přidělení bytu č. 27, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1071, 
Janu Aleximu a Jaroslavě Alexiové - přidělení bytu č. 38, I. kategorie o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1071, 
Vladislavu Koškovi a Mileně Koškové - přidělení bytu č. 8, I. kategorie o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 25, Česká 622, 
Stanislavě Vlčkové a Vlastimilu Vlčkovi - přidělení bytu č. 2, I. kategorie o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 14, Borový vrch 1032 

a  u k l á d á  

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

T: březen 2008 

USNESENÍ Č. 76/08 

Městský program prevence kriminality pro rok 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Městský program prevence kriminality pro rok 2008 – včetně stanovení pořadí dílčích projektů dle 
priorit. 

USNESENÍ Č. 77/08 

Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2007 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit radě města zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2008. 

T: 02/2009 
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USNESENÍ Č. 78/08 

Návrhy dodatků ke smlouvám o zajištění stravování žáků základních škol, 
příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 3500/99/08 o zajištění stravování žáků Základní školy 
Liberec, Oblačná 101/15, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Školní jídelnou Gastron 
- Zuzana Vaníčková, s. r. o. 

b) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3500/05/11 o zajištění stravování žáků Základní školy 
Liberec, Ještědská 354/88, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Školní jídelnou 
Gastron - Zuzana Vaníčková, s. r. o. 

c) uzavření dodatku č. 3 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. 

d) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 3500/04/0004 o zajištění stravování žáků Základní školy 
Liberec, ul. 5. května 64/49, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Školní jídelnou 
Gastron - Zuzana Vaníčková, s. r. o. 

e) uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 3500/99/02 o zajištění stravování žáků Základní školy 
Liberec, Husova 142/44, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Školní jídelnou 
Chmurčiaková, s. r. o. 

f) uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 3500/02/0015 o zajištění stravování žáků Základní školy 
Liberec, Dobiášova 851/5, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Personnel 
Welfare - zařízení školního stravování, s. r. o. 

g) uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 3500/06/0004 o zajištění stravování dětí Mateřské školy 
Liberec, Dětská 461, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Personnel Welfare     
- zařízení školního stravování, s. r. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podpisy dodatků k uvedeným smlouvám a jejich předání organizacím zajišťujícím 
stravování žáků základních škol, příspěvkových organizací. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 79/08 

Pověření Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, jako určeného zastupitele dle 
zák. č. 183/2006 Sb., k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pověření Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, jako určeného zastupitele k jednání 
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

a  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, jako určeného zastupitele 
k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace. 

T: 28. 2. 2008 
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USNESENÍ Č. 80/08 

Uzavření smlouvy k pořízení 50. a 54. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e ,  

že 50. změna územního plánu města Liberec (bydlení – Doubí) a 54. změna územního plánu města 
Liberec (u Makra – Doubí), schválené usneseními Zastupitelstva města Liberec č. 212/07 a 215/07 
ze dne 13. 12. 2007, budou na základě mandátní smlouvy pořízeny firmou Investorsko inženýrská 
a. s. 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 50. a 54. změny územního plánu města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 81/08 

Vyúčtování provozní dotace přidělené TSML a. s. na úhradu nákladů spojených 
s realizací projektu „Hřbitovy“ za rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Vyúčtování provozní dotace přidělené TSML a. s. na úhradu nákladů spojených s realizací 
projektu „Hřbitovy“ za rok 2007. 

USNESENÍ Č. 82/08 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2007 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva města. 

T: 28. 2. 2008 

USNESENÍ Č. 83/08 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z  
Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 
2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 
2. kole roku 2008 z  Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 
102 000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2008 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 2. 2008 

USNESENÍ Č. 84/08 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města umělecké agentuře FOIBOS, a. s. v rámci publikací a propagačních materiálů 
vydaných jako součást projektu „Slavné vily Libereckého kraje“ 

a  u k l á d á  

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: 29. 2. 2008 

USNESENÍ Č. 85/08 

Darovací smlouva movitého majetku – nábytku do budovy Uranu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Darovací smlouvu mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec na movitý majetek – 
nábytek v celkové hodnotě 8 432,88 Kč, kde je dárcem Liberecký kraj, zastoupený panem Petrem 
Skokanem, hejtmanem 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
připravit k uzavření „Darovací smlouvu“. 

T: únor 2008 

USNESENÍ Č. 86/08 

Darovací smlouva movitého majetku – uměleckého díla „Věčná něha“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

převod uměleckého díla „Věčná něha“, kde dárcem je Spacium, o. p. s., které je vytvořeno jako 
funkční lavička a vyrobené dle návrhu pana Lukáše Rittsteina. Dílo je vyrobeno z laminátu a 
povrch opatřen metalízou, má rozměry 100x200x220 cm. Cena díla je 466 957,50 Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
připravit k uzavření „Darovací smlouvu“. 

T: únor 2008 
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USNESENÍ Č. 87/08 

Způsob užívání služebních vozidel a stanovení finančních limitů na pohonné 
hmoty na rok 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

užívání služebních vozidel Škoda Superb RZ: 2L6 6226 (Ing. Jiří Kittner), Škoda Octavia RZ: 2L6 
6113 (Ing. Ivo Palouš), Škoda Fabia RZ: 2L6 6111 (Naděžda Jozífková), Škoda Octavia RZ: 2L6 
6112 (Ing. Ondřej Červinka), Škoda Octavia LBN 86-28 (JUDr. Marek Řeháček) a finanční limity 
služebních vozů dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 88/08 

Rezignace členů komise pro partnerskou spolupráci 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

1. Ing. Evu Kočárkovou z funkce členky komise pro partnerskou spolupráci na její vlastní žádost, 
2. Jána Šimona z funkce člena komise pro partnerskou spolupráci na jeho vlastní žádost, 
3. Jiřího Skleničku z funkce člena komise pro partnerskou spolupráci na jeho vlastní žádost, 

j m e n u j e  

1. Ing. Petra Šourka členem komise pro partnerskou spolupráci, 
2. Ing. Františka Hrušu členem komise pro partnerskou spolupráci 

a  u k l á d á  

Michaelu Dufkovi, předsedovi komise pro partnerskou spolupráci,  
seznámit uvedené osoby s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 89/08 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky – CAS pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Liberec – Machnín, přijetí účelové dotace od MV ČR a 
schválení výše vlastního podílu Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) přijetí účelové dotace ve výši 2 miliony Kč v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky 
požární ochrany od Ministerstva vnitra ČR, 

2) výši vlastního podílu Statutárního města Liberec na pořízení cisternové automobilové stříkačky 
– CAS ve výši 3,700.000,- Kč 

a  u k l á d á  

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu  odboru ekonomiky, 
zařadit do rozpočtu formou převodů v rámci stávajících položek a při zapojení rezervy rozpočtu 
částku představující vlastní podíl SML při nákupu vozidla, 

2) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit pořízení cisternové automobilové stříkačky – 
CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Machnín. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 90/08 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2008 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložené žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2008 z Fondu požární ochrany Libereckého 
kraje: 
žádost č. 1 – vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města Liberec 10 ks 

neplynotěsných protichemických ochranných oděvů zn. SUNIT IV A; 
žádost č. 2 – vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec – Machnín 

nafukovacím člunem zn. DINGHY; 
žádost č. 3 – vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec – Machnín motorovou 

rozbrušovací pilou; 
žádost č. 4 – vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města Liberec 

motorovými řetězovými pilami s příslušenstvím; 
žádost č. 5 – vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec – Krásná 

Studánka 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů PA 90 standart 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
ve spolupráci s oddělením krizového řízení předložit zpracované žádosti Krajskému úřadu Liberec. 

T: ihned 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Vyhodnocení privatizace nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Liberec v roce 2007  
– Ing. Mazáč 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 č. 1 k usnesení č. 66/08 (Smlouva nájemní) 
Příloha č. 1 k usnesení č. 83/08 (Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci SML pro 
rok 2008 – 1. a 2. kolo na akce zahájené v období od 1. ledna do 31. července 2008) 
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Příloha č. 1 k usnesení č. 66/08 
 

Příloha č. 1 

SMLOUVA  NÁJEMNÍ 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec 1 
zastoup. primátorem Ing. Jiřím Kittnerem 
IČO: 262 978 
bank. spoj.: 
jako pronajímatel na straně jedné 
a 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, 
oddíl B, vložka 1651 
IČO: 27283933 
DIČ: CZ27283933 
se sídlem Liberec, Staré Město, Husova 10, 460 01 Liberec 
zastoup. MUDr. Luďkem Nečesaným, předsedou představenstva 
bank. spojení: KB Liberec, č. ú. 36 631 461/0100 
jako nájemce na straně druhé 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Pronajímatel je, mimo jiné, dle výpisu z katastru nemovitostí, zapsáno u Katastrálního úřadu 
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, list vlastnictví č. 1, vlastníkem těchto 
nemovitostí: 
- pavilon chirurgických oborů postavený na parcele č. 814/1 
- objekt psychiatrie postavený na parcele č. 816/1 
- objekt „stará interna" postavený na parcele č. 843 
- objekt  stravovacího provozu (bývalá infekce) postavený na parcele č. 818 
toto vše katastrální území Liberec 
- dále objekt dětské psychiatrie postavený na parcele č. 6386, v katastrální území Liberec 5 

Kristiánov 
- pozemky v areálu Krajské nemocnice Liberec, a. s. č. 817/7, 817/16, 816/7, 816/6, 816/2, 816/3, 

816/4, 817/12, 821, 819/1, 841, 844/1, 840/1 a pozemek v katastrální území Liberec 5 Kristiánov 
č. 6387 

2. Předmětem smlouvy je nájem objektů a pozemků uvedených v čl. I/1 dále jen předmět nájmu,  
velikost všech pronajatých nebytových prostor v těchto objektech - 15 856 m2. 

3. Nájemce je oprávněn a povinen používat předmět nájmu v souladu se svým předmětem podnikání. 
Nájemce není oprávněn užívat předmět nájmu k jinému účelu. 

 
//. Cenová ujednání: 

 
1. Nájemné se sjednává dohodou obou smluvních stran, a to ve výši 

 800,-Kč za jeden m2 ročně + DPH dle platných právních předpisů  
roční výše nájemného 12 684 800,- Kč + DPH dle platných právních předpisů 
 roční nájemné za pronajaté pozemky 3 171 200,- Kč + DPH dle platných právních předpisů 
celková výše měsíčního nájemného 1 321 333,- Kč + DPH dle platných právních předpisů 

2. Nájemné pronajímatel nájemci vyúčtuje za období 7-12/2007 jedním účetním dokladem, v období 
1-6/2008 vždy měsíčně na základě dokladu vystaveným pronajímatelem. 
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///. Ostatní ujednání: 
 

1. Nájemce je povinen počínat si s péčí řádného hospodáře ve vztahu k předmětu nájmu. 
2. Nájemce je povinen zajišťovat schůdnost a čistotu předmětu nájmu. 
3. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklou údržbou předmětu nájmu, a to do výše      

50 000,- Kč za každou jednotlivou akci. 
4. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli vstup na předmět nájmu za účelem provádění kontrol 

způsobu užívání předmětu nájmu. 
5. Nájemce není oprávněn bez souhlasu  pronajímatele  předmět nájmu dále pronajmout. 

Pronajímatel tímto dává souhlas k uzavření podnájemních smluv v objektu „stará interna". 
6. Nájemce je povinen oznamovat pronajímateli písemně potřebu oprav, které má pronajímatel 

provést, jakož i provádění těchto a jiných oprav mu umožnit. Pokud pronajímatel zjistí, že nájemce 
neplní své povinnosti uvedené výše, je oprávněn na náklady nájemce provést potřebné opravy a 
udržovací práce a nájemce je povinen  poskytnout  potřebnou  součinnost a  tyto  náklady  hradit 
ze  svých finančních prostředků. 

7. Nájemce je oprávněn provádět jakékoliv úpravy a opravy předmětu nájmu pouze na základě 
písemného souhlasu pronajímatele. 

8. Nájemce je povinen ve vztahu k předmětu nájmu dodržovat povinnosti stanovené právními 
předpisy, zejména pak protipožárními, bezpečnostními, obstarat si příslušná rozhodnutí a 
povolení k provozování prodejního stánku. 

9. Nebude-li dohodnuto jinak, je nájemce povinen předat předmět nájmu ke dni skončení nájmu ve 
stavu, v jakém byl převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, event. provedeným úpravám a 
opravám. 

10. Veškeré investice přímo spojené s předmětem nájmu je povinen nájemce předem projednat s 
pronajímatelem, k jejich realizaci je oprávněn pouze na základě písemného souhlasu pronajímatele, 
v souladu s písemnou dohodou uzavřenou o každé takovéto akci. 

 
IV. Závěrečná ujednání: 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008. 
2. Předčasné ukončení smlouvy je možné 
 na základě výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou, výpověď musí být písemná, není třeba ji 

odůvodňovat, výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po obdržení výpovědi, v 
případě pochybností se má za doručeno třetím dnem po odeslání. 

 na základě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodů daných zákonem nebo pro 
porušování smluvních povinností druhou smluvní stranou, odstoupení musí být písemné, 
odůvodněné a účinné se stává okamžikem doručení  druhé smluvní straně, v případě pochybností se 
má za doručeno třetím dnem po odeslání. 

3. Změny ve smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, které musí podepsat 
obě smluvní strany. 

4. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1. 7. 2007. 
6. Smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, každý z účastníků obdrží jedno paré. 
 
 

V Liberci dne       V Liberci dne 
 
 
 
…………………………………..     ………………………………. 
            za pronajímatele:       za nájemce: 
 
            Ing. Jiří Kittner          MUDr. Luděk Nečesaný 

         primátor           předseda představenstva 
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Příloha č. 1 k usnesení č. 83/08 
 

Příloha č. 1 
 
Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci SML 
pro rok 2008 – 1. a 2. kolo na akce zahájené v období  
od 1. ledna do 31. července 2008 
(uzávěrka žádostí dne 8. 1. 2008 v 16 hodin). 
 
 
Hospodaření Fondu pro partnerskou spolupráci SML: 
 
Rok 2007 
V roce 2007 činila částka na přidělení dotací     100 000,-    Kč  
Z této částky bylo vyčerpáno celkem                - 45 500,-    Kč 
Poplatky za rok 2007 činily                   - 5,50 Kč 
Zůstatek na účtu Fond pro partnerskou spolupráci  k  31.12.2007                 54 494,50 Kč 
Rok 2008 
V roce 2008 činí částka na přidělení dotací                                                 100 000,-    Kč 
Převedený zůstatek z roku 2007       54 494,50  Kč 
Celkově disponuje fond v roce 2008 částkou               154 494,50  Kč 
 
 

Přehled podaných žádostí v 1. a 2. kole 2008 
 
Žádosti 1. kola – ZAHRANIČÍ 
 
 
Č.   
 

 
Žadatel 

 
Název akce 

Předpokl. 
rozpočet 
v Kč 

Požadovaný 
příspěvek 
v Kč 

Návrh 
příspěvku 
v Kč 

 
1. 
 

 
JUDOCLUB 

Výměnný pobyt členů 
sportovních klubů 
2008 

  23 000,-     6 900,-    5 000,- 
na dopravu 

 
2. 
 

 
ZUŠ Liberec 

Společné kořeny = 
hudba 
22. – 24. 4. 2008 

169 500,- 142 000,- 60 000,- 
na dopravu 

 
3. 
 

 
ZUŠ Liberec 

 
Dialog – Tanec 2008 

   5 000,-     2 000,-   2 000,- 
na dopravu 

 
4. 
 

 
Základní škola Liberec 

Mezinárodná 
spolupráce 
Škol Amersfoortseberg 
– 
Dobiášova 

112 500,-   67 500,- 30 000,- 
na dopravu 

 
Předpokládané náklady projektů:          310 000,- Kč 
Celková požadovaná částka 1. kola:                                          218 400,- Kč 
Návrh na přidělení dotace v 1. kole celkem:                                                 97 000,- Kč 
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Žádosti 2. kola – LIBEREC 
 
 
Č. 
 

 
Žadatel 

 
Název akce 

Předpokl. 
rozpočet 
v Kč 

Požadovaný 
příspěvek 
v Kč 

Návrh 
příspěvku 
v Kč 

 
1. 

 
JUDOCLUB 
 

Výměnný pobyt členů 
sportovních klubů 
2008 

  21 100,-   8 000,-        0,- 

2. Základní škola 
s rozšířenou 
výukou jazyků v Liberci 
 

 Dětský dialog Liberec 
- Augsburg 

169 310,- 98 760,-        0,- 

3. Střední odborná 
škola a Gymnázium, 
Liberec, Na Bojišti 15, o. 
p. 

Mezinárodní soutěž  
automechaniků – 
junior 
 

  35 240,- 16 000,-  5 000,- 
materiálové 
náklady, 
doprava 

   
Předpokládané náklady projektů:          225 650,- Kč 
Celková požadovaná částka 2. kola:                                         122 760,- Kč 
Návrh na přidělení dotace ve 2. kole celkem:                                               5 000,- Kč 
 
Navržená částka 1.  kola:                              97 000,- Kč 
Navržená částka 2. kola:                       5 000,- Kč 
Celková navržená částka 1. a 2. kola 2008                                  102 000,- Kč 
 
Zůstatek na účtu celkem                                                52 494,50 Kč       
 

 
Celkový přehled 1. a 2. kola 
 
Náklady projektů celkem:         535 650,- Kč 
Požadavky na dotaci:  341 160,- Kč 
Počet žádostí celkem:   7 
Plánovaný rozpočet fondu   
pro partnerskou spolupráci: 154 494,50 
Návrh Správní rady fondu   
pro partnerskou spolupráci: 102 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 


