
 

U S N E S E N Í  

 Z 5. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 132/08 

Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
I. Výkup 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p. p. č. 1112/7, oddělena z p. p. č. 1112/1 v k. ú. 
Liberec od společnosti LIPOVÁ DEVELOPMENT a. s., Pražská 154, Liberec II, IČ 254 74 456, 
za celkovou kupní cenu 479.500,- Kč, s termínem zaplacení kupní ceny do 30. 4. 2008, 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem: 
II. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení: 
1) věcného břemene strpění uložení vodovodního řadu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 

pozemku p. č. 4026/1 v k. ú. Liberec, na dobu existence stavby, a to za cenu jednorázového 
poplatku ve výši 2.856,- Kč, 

2) věcného břemene strpění uložení teplovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemcích p. č. 1516/1, 4035/1, 4035/12, 5819/4, 5824 v k. ú. Liberec, na dobu existence 
stavby, a to za cenu jednorázového poplatku ve výši 42.976,- Kč, 

3) věcného břemene strpění uložení splaškové kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemcích p. č. 1499/8, 1511/1, 1516/1, 1528/1, 4035/1, 4035/12, 4035/13, 5820/6, 5819/4  v k. ú. 
Liberec, na dobu existence stavby, a to za cenu jednorázového poplatku ve výši 104.448,- Kč, 

4) věcného břemene strpění příjezdu a přístupu pro provoz, opravy a údržbu nájezdových ramp 
umístěných v nadzemní části nad  pozemky p. č. 1501/1, 1516/1, 5819/4, 5786/1 v k. ú. Liberec, 
na dobu existence stavby, a to za cenu jednorázového poplatku ve výši 57.800,- Kč, 

a  to vše pro Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 133/08 

Projekt: Cyklostezka Na Mlýnku – Kateřinská (lokalita u Litesu) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) založení projektu „Cyklostezka Na Mlýnku – Kateřinská (lokalita u Litesu)“, 
2) uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto uvedenou akci  

a  u k l á d á   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  

Strana 1 (celkem 10) + 2 strany příloha Excel 



a) připravit a uplatnit žádost o dotaci na akci: „Cyklostezka na Mlýnku –Kateřinská (lokalita u 
Litesu)“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, 

T: 31. 3. 2008 
b) v případě přidělení dotace zajistit: 

-  stavební přípravu akce a výběrové řízení na dodavatele, 

T: 06/2008 - 08/2008 
-  realizaci akce.  

 T: 09/2008 - 12/2008 

USNESENÍ Č. 134/08 

Projekt: Město Liberec – turisticky přívětivý region 

Rada města po projednání 

z r u š u j e   

usnesení rady města č. 365/07  a č. 44/08 v celém jejich rozsahu, 

s c h v a l u j e   

1. založení projektu "Město Liberec – turisticky přívětivý region“, 
2. finanční a obsahový rámec projektu, 
3. podpis partnerské dohody na spolupráci na projektu se Střední uměleckou školou v Liberci s. r. o.  
a  u k l á d á  
1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
a) zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt, včetně povinných příloh na 

Regionální operační program, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
cestovního ruchu, 

b) zajistit podpis partnerské smlouvy, 

T: 03/2008 
2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) v případě přiznání dotace: 

- zajistit úplnou realizaci projektu, včetně zajištění a vyhlášení příslušných výběrových řízení na 
dodavatele projektu či jeho jednotlivých částí, 

T: 30. 6. 2008 - kontrolní 
- zajistit spolufinancování projektu z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu po celou dobu 

trvání projektu,  

T: 30. 6. 2008 - kontrolní 
b) v případě realizace projektu zajistit monitoring projektu po celou dobu jeho udržitelnosti, 

T: 31. 12. 2008 - kontrolní 
3) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

v případě přiznání dotace: 
- zařadit do příslušného rozpočtového opatření pro rok 2008, pro odbor školství, kultury a 

sportu, prostředky na předfinancování projektu v maximální výši 6 mil. Kč. 

T: 30. 6. 2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 135/08 

Projekt: „Zelené srdce Liberce – - úpravy lesních cest - I. etapa“ 

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

finanční a obsahový rámec projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – I. etapa“ 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt, včetně povinných příloh na 
Program rozvoje venkova II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
společenských funkcí lesa, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích, 

T: 03/2008 
2) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

v případě přiznání dotace zajistit zařazení projektu do rozpočtu odboru rozvojových projektů ve 
výdajové i příjmové části. 

T: 06/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 136/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
III. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 71, ul. U Stoky, Liberec 2, včetně 
pozemků p. č. 294, 289, 291, k. ú. Liberec, předem určenému zájemci za kupní cenu 3,414.000,- Kč. 
 
IV. Záměr prodeje a cena pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 354/3, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 354/3, k. ú. Liberec, za cenu 32.000,- Kč. 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 384/5, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 384/5, k. ú. Liberec, za cenu 61.000,- Kč. 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 561/2, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 561/2, k. ú. Liberec, za cenu 43.000,- Kč. 
4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 561/4, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 561/4, k. ú. Liberec, za cenu 43.000,- Kč. 
5. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 583/2, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 583/2, k. ú. Liberec, za cenu 41.000,- Kč. 
6. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 583/3, k. ú. Liberec, 

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

vlastníkovi garáže na p. č. 583/4, k. ú. Liberec, za cenu 37.000,- Kč. 
8. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 583/5, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 583/5, k. ú. Liberec, za cenu 39.000,- Kč. 
9. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 583/6, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 583/6, k. ú. Liberec, za cenu 37.000,- Kč. 
10. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 583/7, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáže na p. č. 583/7, k. ú. Liberec, za cenu 37.000,- Kč. 
11. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1786, k. ú. Liberec, 

vlastníkovi garáží na p. č. 1786, k. ú. Liberec, za cenu 181.000,- Kč. 
12. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3326/24 a p. č. 3326/57, k. ú. 

Liberec, vlastníkovi garáže na p. č. 3326/24 a 3326/57, k. ú. Liberec, za cenu 23.000,- Kč. 
13. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3693, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 3692, k. ú. Liberec, 
za cenu 380.000,- Kč. 
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14. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5006/2, k. ú. Liberec, 
vlastníkovi garáže na p. č. 5006/2, k. ú. Liberec, za cenu 28.000,- Kč. 

15. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5254/4, k. ú. Liberec, 
vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 5254/4, k. ú. Liberec, za cenu 47.000,- Kč. 

16. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 798, k. ú. Rochlice u 
Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 233.000,- Kč. 

17. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1495/109, k. ú. Rochlice u 
Liberce, vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 1495/109, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu 
16.000,- Kč. 

18. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2058/1, k. ú. Starý Harcov, 
vlastníkovi pozemku p. č. 2057/1, k. ú. Starý Harcov, za cenu 1,912.000,- Kč. 

19. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2072/1, k. ú. Starý Harcov, 
vlastníkům objektů na pozemcích p. č. 2058/3, 2058/4 a pozemku p. č. 2058/2, k. ú. Starý 
Harcov, za cenu 395.000,- Kč. 

20. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 559, k. ú. Horní Hanychov, 
vlastníkovi budovy na pozemku p. č. 558, k. ú. Horní Hanychov, za cenu 295.000,- Kč. 

21. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 124, k. ú. Doubí u 
Liberce, vlastníkovi pozemku p. č. 120, k. ú. Doubí u Liberce, za cenu cca 28.000,- Kč. 

22. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1/1, k. ú. Vesec u Liberce, 
vlastníkům budovy na p. č. 1/1, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 522.000,- Kč. 

23. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1187/2, 1189/1, 1189/2, 
1189/5, k. ú. Vesec u Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníků okolních pozemků, za 
cenu 105.000,- Kč. 

24. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 340, 346, 347 a p. č. 
404/1, k. ú. Machnín, vlastníkovi budovy na pozemcích st. p. č. 340, 346, 347, k. ú. Machnín, 
za cenu 936.000,- Kč. 

25. neschváleno. 
26. neschváleno. 
27. neschváleno. 
 
V. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 5841/1, k. ú. 
Liberec, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu O2 Czech Republic, 
a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 200,- Kč/m2. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1069, k. ú. Horní Růžodol, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 631/2, 660, k. ú. Staré Pavlovice, na 
dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek 
p. č. 1567/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1567/7, 
jehož vlastníky jsou v současné době Vojtíšková Eva a Zdeněk, Lesní 461/41, Liberec 1, za 
cenu 204,- Kč/m2. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1645, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2. 

6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1336/1, k. ú. Starý Harcov, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 
27232425, za cenu 56,- Kč/m2. 
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7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 606/1, 611/2, k. ú. Doubí u Liberce, 
na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 56,- Kč/m2. 

8. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 791/51, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 56,- Kč/m2. 

9. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 67/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 56,- Kč/m2. 

10. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
závěsného vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 137/1, 159/1, 
159/5, k. ú. Kunratice u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2. 

 
VI. Změna usnesení RM – 1. změna oprávněného z věcného břemene 
Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 497/07/II/5 ze dne 2. 10. 2007, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění zřízení věcného břemene 

příjezdu a přístupu, uložení kabelového vedení NN, plynovodu, vodovodu a kanalizace, příjezdu 
a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 970/3, k. ú. Starý Harcov, na dobu neurčitou ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 970/1, 970/4, k. ú. Starý Harcov, jejichž vlastníky jsou 
v současné době manželé Ing. Lukáš Bína, Pod Pankrácí 844, Heřmanův Městec a Ing. Lucia 
Bínová, Turany nad Ondavou, Stropkov, SR a Ing. Ladislav Hronek, Šeříkova 236, Krupka, za 
cenu 132,- Kč/m2 za zřízení přístupu a 88,- Kč/m2 za zřízení sítí. 

 
VII. Pronájem pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 104/2, k. ú. Růžodol I, o výměře 

1 m2, na dobu určitou, do kolaudace stavby pro Raduši Soukupovou, V Zátočině 554/6, Liberec 
11, za roční nájemné ve výši 35,- Kč. 

2. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 459, k. ú. Růžodol I, o výměře 1 
m2, na dobu určitou, do kolaudace stavby pro Jiřího Jeníkovského, Mírová 192/12, Liberec 11, 
za roční nájemné ve výši 35,- Kč. 

3. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 159/1, k. ú. Kunratice u Liberce, 
o výměře 100 m2, na dobu neurčitou pro Petra a Helenu Loudovi, Zámecký vrch 1407, Liberec 
30, za roční nájemné ve výši 1.100,- Kč. 

4. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 1567/1, k. ú. Ruprechtice, o 
výměře 6 m2, na dobu určitou, do kolaudace stavby pro Evu Vojtíškovou, Lesní 461/14, Liberec 
14, za roční nájemné ve výši 210,- Kč. 

 
VIII. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města po projednání schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 60 – kancelář v ul. Česká 
617, Liberec 25, pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, nájemné: 
1,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady. 
 
IX. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N.  
1. Schválení zveřejnění záměru prodeje budovy 
Rada města po projednání opětovně schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy č. p. 672, ul. 
Dlouhomostecká, Liberec 30 na p. p. č. 349 s příslušenstvím a pozemky p. p. č. 349, 350 (dle GP 
č. 2571-307/2007 se jedná o p. p. č. 350/5 o výměře 795 m2) v k. ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 
3 528 960,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky a dále schvaluje zveřejnění prodeje po dobu 15-ti dnů.   
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2. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků 
1) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 595/1 o výměře 581 m2, 

při ul. Krajová, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  560,- Kč/m2 + náklady prodeje 
(prodej předem určenému zájemci). 

2) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 605/1 o výměře 2120 m2 
a p. p. č. 605/2 o výměře 37 m2, při ul. Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za 
prodejní cenu 640,- Kč/m2  + náklady prodeje. 

3) Rada po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1933/1 o výměře 43 227 m2, p. 
p. č. 1933/3 o výměře 801 m2 v lokalitě „Nad Hasičárnou“, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 900,- Kč/m2 + náklady prodeje, formou výběrového řízení a dále 
schvaluje zveřejnění prodeje po dobu 15-ti dnů. 

 
3. Schválení zveřejnění záměru směny pozemků 
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru směny částí  p. p. č. 2134/5 a 2290/2 v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 262978 do 
vlastnictví manželů Romana a Evy Markových, bytem Ježkova 909/13, 460 06 Liberec 6 za část p. 
p. č. 2132/4  v k. ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví manželů Romana a Evy 
Markových, bytem Ježkova 909/13, 460 06 Liberec 6 do vlastnictví Statutárního města Liberec, 
IČ: 262978 s tím, že rozdíl ve výměře uhradí manželé Markovi Statutárnímu městu Liberec ve 
výši 900,- Kč/m2.   
 
4. Věcná břemena 
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení NTL 

plynovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2810  v k. ú. Vratislavice n. N. pro 
SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ 272 95 567 (investor stavby pan Rudolf Breuer, 
Zapadlá 1553, Liberec 30) za cenu 56,-Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě za podmínek stanovených technickým odborem.      

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení kabelu NN, 
umístění pilíře pro přípojkovou skříň a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1069/1 v k. ú. 
Vratislavice n. N. ve prospěch vlastníka p. p. č. 1068/2 v k. ú. Vratislavice n. N., pana Rudolfa 
Breuera, Zapadlá 1553, Liberec 30 a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 56,- Kč/1m2 na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.  

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej pozemků 
II. Prodej podílu na pozemku souvisejícím 
X. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N. – 1. Prodej budovy 

2. Prodej pozemku 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 137/08 

Zpráva o Fondu rozvoje bydlení za rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o Fondu rozvoje bydlení města Liberec za rok 2007 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
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předložit zprávu na jednání zastupitelstva města. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 138/08 

Stanovení kapacity Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

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

kapacitu Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace, na počet 50 
dětí a kapacitu školní jídelny při Mateřské škole „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové 
organizaci, na počet 50 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2008 

a  u k l á d á  

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

T: březen 2008 

USNESENÍ Č. 139/08 

Podání žádosti o dotaci na projekt „Informační a vzdělávací systém pro 
návštěvníky ZOO Liberec“ z aktuální výzvy Regionálního operačního programu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Informační a vzdělávací systém pro návštěvníky ZOO Liberec“ 
v příspěvkové organizaci ZOO Liberec, 

2. finanční a obsahový rámec projektu v následujícím znění: 
Celkové náklady na realizaci projektu  6 650 000,- Kč 
Z toho dotace z rozpočtu RR (92,50 %)  6 151 250,- Kč 
Vlastní podíl žadatele    498 750,- Kč 

3. podání žádosti o dotaci na projekt Informační a vzdělávací systém pro návštěvníky ZOO 
Liberec do aktuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod do 
prioritní osy 3. Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
CR, žadatelem ZOO Liberec, příspěvkovou organizací 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
v případě poskytnutí dotace zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu částku 
498 750,- Kč a zajistit realizaci projektu. 

T: červen 2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 140/08 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 2. kole roku 2008 na pravidelnou sportovní činnost ve výši 2,371.186,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
ve 2. kole roku 2008 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 141/08 

Záměr integrace projektu Liberecká městská karta do projektu Krajská karta 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr integrace projektu Liberecká městská karta do projektu Krajská karta Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
a) jmenovat osobu zodpovědnou za realizaci integračních kroků, 
b) informovat Radu Libereckého kraje o společném postupu v souladu s důvodovou zprávou 

tohoto záměru. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 142/08 

Rezignace člena Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec a člena komise pro spolupráci s partnerskými městy 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Mgr. Miloše Krčmáře z funkce člena Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec a člena komise pro spolupráci s partnerskými městy, 

j m e n u j e  

PhDr. Davida Václavíka členem Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Michaelu Dufkovi, předsedovi Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města 
Liberec a předsedovi komise pro spolupráci s partnerskými městy,  
seznámit uvedenou osobu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 143/08 

Umístění provozu výstavní síně v nebytovém prostoru v 1. podzemním podlaží 
historické budovy radnice a úprava správy prostor Radničního sklípku 

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

a) umístění výstavní síně (Galerie u rytíře) provozované společností Kulturní služby, s. r. o., IČ 
25417126, se sídlem Liberec 1, Lidové sady 425/1, PSČ 460 01, do prostor bývalé pivnice 
Parlament v 1. podzemním podlaží historické budovy radnice, 

b) záměr organizace provozu celého 1. podzemního podlaží historické budovy radnice pro 
výstavní, kulturní, vzdělávací a společenské účely dle důvodové zprávy, 

c) záměr změny předmětu nájemní smlouvy uzavřené dne 11. prosince 2000 (č. 3800/00/0150) 
mezi Statutárním městem Liberec a společností Kulturní služby, s. r. o. (vypuštění prostor v tzv. 
Domu klavírů – č. p. 19, Liberec I – Staré Město z předmětu nájmu a místo toho pronájem 
nebytového prostoru o výměře 325,8 m2 v 1. podzemním podlaží historické budovy radnice 
Liberec I – Staré Město, nám. Dr. E. Beneše č. p. 1) 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
a) zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží historické budovy 

radnice, 
b) předložit radě města návrh dodatku nájemní smlouvy uzavřené dne 11. prosince 2000              

(č. 3800/00/0150) mezi Statutárním městem Liberec a společností Kulturní služby, s. r. o., 
kterým se mění umístění výstavní síně, 

c) předložit radě města návrh organizačního zajištění provozu celého 1. podzemního podlaží 
historické budovy radnice. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 144/08 

Pronájem nebytového prostoru - plynové kotelny a plynových kotlů v budově 
Uranu, tř. 1. máje 108, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na: 
-  pronájem nebytového prostoru (kotelny) v budově Uranu o výměře 51 m2  na dobu určitou, a to 

do 31. 12. 2008 za cenu 18 910,- Kč, 
-  pronájem 3 ks plynových kotlů na dobu určitou, a to do 31. 12. 2008 za cenu 34 580,- Kč  

a  u k l á d á   

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
podepsat nájemní smlouvu a podniknout všechny kroky vedoucí k jejímu naplnění. 

T: 1. 4. 2008 
 

 
Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Zřízení značeného přechodu pro chodce v ulici Na Žižkově a návrh odpovědi odboru 
komunálních služeb na petici občanů zastoupených panem Ing. Vítem Hovorkou – Ing. Šilarová 

II. Protokol z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec a Rady města Liberec – J. Šolc 
III. Protokol z kontroly využití a zdokladování provozní dotace poskytnuté společnosti Stadion     

s. r. o., Jeronýmova, Liberec – J. Šolc  
IV. Privatizace bytové jednotky č. 1384/05 v budově č. p. 1384, ul. Riegrova, Liberec 1 – Ing. Mazáč 
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V. Privatizace podílu na budově č. p. 367, ul. U Soudu, Liberec 2 – Ing. Mazáč 
VI. Privatizace pozemků p. č. 1189/2, 1189/5, 1187/2, k. ú. Vesec u Liberce – Ing. Mazáč 
 

 

 

 

 

 
 

Ing. Ivo  P a l  o u š    v.  r.  Ing. Ondřej  Č  e  r v i  n k a    v.  r.  

náměstek primátora náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha k usnesení č. 140/08 - Žádosti o poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro 2. kolo roku 
2008 na pravidelnou sportovní činnost 


