
 

U S N E S E N Í  

 ZE 6. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 18. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 145/08 

Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Směna 
Rada města po projednání souhlasí s budoucí směnou pozemků p. č. 1258/14 a části p. č. 1270 a p. 
č. 1265/1 v k. ú. Liberec ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, 
Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV, IČ 000 42 722, za části pozemků p. č. 1113, p. č. 1115 a p. č. 
1116 v k. ú. Liberec, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, bez finančního dorovnání. 
 
II. Výkup 
Rada města po projednání souhlasí s  výkupem p. p. č. 223/10, 223/19 a 223/21, v k. ú. Horní 
Růžodol a staveb na nich umístěných od společnosti InterCora, spol. s r. o., Lochotínská 18, 301 00 
Plzeň, za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč.  
 
III. Zrušení usnesení 
Rada města po projednání  
souhlasí 
1) se zrušením bodu 1. usnesení zastupitelstva města č. 32/08  
2) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného předkupního práva na pozemky parc. č. 1501/2            

(o výměře 40 m2), parc. č. 1502/1 (o výměře 180 m2), parc. č. 1503/1 (o výměře 172 m2), parc. 
č. 1504/1 (o výměře 116 m2), parc. č. 1511/1 (o výměře 151 m2), parc. č. 1528/1 (o výměře 
5625 m2), parc. č. 1528/3 (o výměře 556 m2), parc. č. 1528/6 (o výměře 156 m2), parc. č. 1528/9 
(o výměře 33 m2), parc. č. 5819/4 (o výměře 592 m2) a na základě geometrického plánu č. 4111-
122/200, vyhotoveného  společností Geodet Praha v. o. s., na nově vzniklý pozemek parc. č. 
1516/1 (o výměře 2087 m2), vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 1516/1,  parc. č. 
1516/8 (o výměře 165 m2) vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 1516/1, parc. č. 
1516/10 (o výměře 66 m2) vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 1516/1, parc. č. 
4025/2 (o výměře 185 m2) vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 4025 a  parc. č. 
4035/17 (o výměře 320 m2) vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 4035/13, vše v   
k. ú. Liberec, obci Liberec, a to ve prospěch Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se sídlem 
Olivova 4/2096, Praha 1, IČ: 27643191, 

bere na vědomí 
předložený návrh formy a textu smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ve prospěch Multi 
Veste Czech Republic 9, s. r. o. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
IV. Nájem 
Rada města schvaluje nájem části p. p. č.704 a části 707/1 v k. ú. Horní Hanychov od společnosti 
České dráhy a. s., IČ 262 9789, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za celkové roční 
nájemné ve výši 2.240,- Kč.  
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V. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje  
a) zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 

pozemku p. č. 1161 v k. ú. Ruprechtice, 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 jednorázového 
poplatku 88,- Kč/m2  použité plochy dle v budoucnu zpracovaného geometrického plánu, 

b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností SČP Net, s. r. o., 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, 

c) po dokončení stavby a geometrickém zaměření uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 146/08 

Bytové družstvo Starý Harcov: Opční smlouva a Dodatek č. 5 ke smlouvě o 
sdružení investorů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s předloženým návrhem Opční smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Bytovým 
družstvem STARÝ HARCOV, IČO 25023438, 

2. s předloženým návrhem Dodatku č. 5 Smlouvy o sdružení investorů 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh Opční smlouvy a dodatku č. 5 smlouvy o sdružení investorů ke schválení 
zastupitelstvu města.  

T: 03/2008 

USNESENÍ Č. 147/08 

Projekt: Regenerace sídliště Rochlice etapa III./1, ul. Halasova, rondel č. 4 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu  Regenerace sídliště Rochlice III. etapa, 1. část, ul. Halasova, rondel č. 4,  
2. podání žádosti o státní dotaci na výše uvedený projekt u Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,   
a) zpracovat a podat žádost o státní dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, 

T: 31. 3. 2008 
b) po obdržení sdělení o výsledku podané žádosti předložit radě města ke schválení, popř. 

odsouhlasení, návrh na zahájení realizace této části projektu, včetně konečného návrhu jeho 
financování. 

T: 05/2008 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 148/08 
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Integrovaný plán rozvoje města - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zpracování: 
„Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
a) uzavřít příslušnou smlouvu na zpracování „Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města 

Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“ s vybraným uchazečem ARR – Agentura regionálního 
rozvoje, spol. s r. o., 1. máje 97/25, Liberec, IČ: 482 67 210, 

T: ihned 
b) uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 

vybraného dodavatele ve výši 750.000,- Kč. 

T: 04/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 149/08 

Dohoda o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a společností EKZ Prag 1 
Verwaltungsgesellschaft s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na uzavření „Dohody o vzájemné spolupráci při výstavbě dopravní infrastruktury“ 
mezi Statutárním městem Liberec a společností EKZ Prag 1 Verwaltungsgesellschaft s. r. o., IČ 250 
82 426, se sídlem Praha 1, Národní 21, a to za podmínek stanovených v předloženém návrhu 
smluvního dokumentu,  

s o u h l a s í   

1) s předloženým návrhem na uzavření „Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností“, 
týkajícím se postoupení práv na provedení stavby II, III, IVa a provedení vodního díla II, III, 
IVa, které jsou doplňujícími investicemi Obchodně společenského centra „Arkády Liberec“, 
mezi Statutárním městem Liberec a společností EKZ Prag 1 Verwaltungsgesellschaft s. r. o.,   
IČ 250 82 426, se sídlem Praha 1, Národní 21, a to za podmínek stanovených v předloženém 
návrhu smluvního dokumentu, 

2) s předloženým návrhem na uzavření „Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností“, 
týkajícím se postoupení práv na provedení stavby IVb a provedení vodního díla IVb, která je 
doplňující investicí Obchodně společenského centra „Arkády Liberec“, mezi Statutárním 
městem Liberec a společností EKZ Prag 1 Verwaltungsgesellschaft s. r. o., IČ 250 82 426, se 
sídlem Praha 1, Národní 21, a to za podmínek stanovených v předloženém návrhu smluvního 
dokumentu, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené návrhy formy a textu příslušných smluvních dokumentů, a to: 
- Dohody o vzájemné spolupráci při výstavbě dopravní infrastruktury, 
- Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností, týkajícím se postoupení práv na provedení 

stavby II, III, IVa a provedení vodního díla II, III, IVa, 
- Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností, týkajícím se postoupení práv na provedení 

stavby IVb a provedení vodního díla IVb 

a  u k l á d á   

1) Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit oba návrhy na uzavření „Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností“, týkající 
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se postoupení práv na provedení stavby II, III, IVa a provedení vodního díla II, III, IVa  a 
Smlouvy o postoupení (převodu) práv a povinností“, týkající se postoupení práv na provedení 
stavby IVb a provedení vodního díla IVb, ke schválení zastupitelstvu města,  

T: 27. 3. 2008 
2) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  

předložit schválený návrh Dohody o vzájemné spolupráci při výstavbě dopravní infrastruktury 
k podpisu a zajistit jeho oboustranný podpis. 

T: 31. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 150/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
III. Záměr prodeje a cena pozemku 
Staženo. 
 
IV. Změna usnesení RM – Úprava ceny a předmětu prodeje 
1. Rada města po projednání 

a) zrušuje usnesení č. 618/07, bod III/7, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4071/4, k. ú. Liberec, vlastníkovi budovy na pozemku 

p. č. 4067, k. ú. Liberec, za cenu 319.000,- Kč. 
2. Rada města po projednání 

a) zrušuje usnesení č. 461/07, bod VI/23, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1613/17, k. ú. Františkov u Liberce, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 18/1, k. ú. Františkov u 
Liberce, za cenu 99.000,- Kč. 

 
V. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. 
č. 878/1, k. ú. Liberec, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka budovy p. č. 435 na pozemku p. 
č. 877/1, jehož vlastníkem je v současné době IMOGEST spol. s r. o., Dr. Zikmunda Wintra 5, 
Praha 6, IČ 25633104, za cenu 300,- Kč/m2. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2825/1, 2825/2, 2825/3, 2826/1, 
2827/4, k. ú. Liberec, 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 136,- Kč/m2. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 3897/1, 3897/2, 5884, 5886, k. ú. 
Liberec, pozemku p. č. 1025, k. ú. Horní Růžodol, na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 4114/1, 4114/2, 4143/1, 4174/1, 
4176, 4177/1, 4177/3, 4182/2, 4184/1, 4826/5, 4826/6, 4826/7, 4826/8, 4828, 4829, 4831, 4835, 
5855, 5858/1, 5864/2, 5866, 5867/1, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN a přípojková skříň, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 4788/2, k. ú. 
Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2. 

6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení splaškové 
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kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1586/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce, na dobu existence stavby vodárenského zařízení ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1586/4, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době PROCTUS 2 s. r. o., 
Londýnská 51/2, Liberec 1, IČ 27278310, za cenu 88,- Kč/m2. 

7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 138, 478, 575/1, k. ú. Františkov 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 88,- Kč/m2. 

8. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene stávajícího plynovodu, příjezdu a 
přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 306/1, 680/1, 680/2, 680/3, 680/11, 680/12, 
680/13, k. ú. Růžodol I, 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. 

9. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1891/4, k. ú. Starý Harcov, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1891/9, k. ú. Starý 
Harcov, jehož vlastníky jsou v současné době Kotaška Petr Ing. a Ivana Ing., Koněvova 
1913/120, Praha 3, za cenu 56,- Kč/m2. 

 
VI. Pronájem částí pozemků k reklamním účelům – prezentace MS 2009 
1. staženo. 
2. staženo. 
3. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 5821/1 v k. ú. Liberec, na dobu 

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

 
VII. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N. 
1. Věcná břemena 
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního kabelového vedení NN, 

přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1679/1 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 stanovených technickým odborem.  

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p. p. č. 130/2 v 
k. ú. Vratislavice n. N. ve prospěch vlastníka p. p. č. 130/1 v k. ú. Vratislavice n. N., pana 
Martina Mihočky, Zámecký vrch 1405, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 
84,- Kč/1 m2 na dobu neurčitou. 

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky na p. p. 
č. 130/2 v k. ú. Vratislavice n. N. ve prospěch vlastníka p. p. č. 130/1 v k. ú. Vratislavice n. N., 
pana Martina Mihočky, Zámecký vrch 1405, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 
56,- Kč/1 m2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.  

4) Rada města ruší usnesení č. 408/04/III/4b ze dne 24. 8. 2004 a schvaluje  zřízení věcného 
břemene vedení kanalizační stoky, přístupu pro 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 (investor stavby manželé Miroslav a Mgr. Jana Habelovi, Souběžná 1581, 
Liberec 30, za cenu 70,- Kč/1m2 na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.  

5) Rada města po projednání ruší usnesení č. 176/07/VI/3b) ze dne 3. 4. 2008, schvaluje zřízení 
věcného břemene umístění 2 přípojkových skříní, přístupu pro opravy a údržbu na vnější zdi 
budovy na p. p. č. 1292/11 v k. ú. Vratislavice n. N. pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 70,- 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 obsazené bytové jednotky nájemníkovi 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
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předložit návrh majetkoprávní operace pod body I. a II. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 151/08 

Předkupní právo – budova č. p. 260, nám. Sokolovské, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: budova č. p. 260, nám. 
Sokolovské, Liberec 1 a pozemek p. č. 435, k. ú. Liberec, za cenu 13,000.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 152/08 

Výsledky fyzické inventarizace majetku, zásob a dokladové inventarizace 
Statutárního města Liberce za rok 2007 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1. 10. 2007, zásob k 31. 12. 2007, dokladové 
inventarizace k 31. 12. 2007 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města, 

T: 27. 3. 2008 
2) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 

dořešit fyzické inventarizační rozdíly dle důvodové zprávy. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 153/08 

„MS 2009 – Sportovní areál Ještěd – J.13 Garáž pro rolby, J.17 Přístupová 
komunikace Parkoviště – Lanovka ČD“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) vypsání výběrových řízení na akce „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd - J.13 Garáž pro 
rolby, J.17 Přístupová komunikace Parkoviště - Lanovka ČD", 

b) členy komise pro otevírání obálek na akce „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd - J.13 Garáž 
pro rolby, J.17 Přístupová komunikace Parkoviště - Lanovka ČD" 

 
Jmenovaní členové: 
1. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
2. Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
3. Ing. Martina Rychecká  jednatelka společnosti Compet Consult s. r. o., pověřené 

výkonem zadavatelských činností 
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Jmenovaní náhradníci: 
1. Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních 
     a sportovních objektů 
2. Olga Elstnerová  referent odboru právního a veřejných zakázek 
3. Ing. Iveta Martínková  zástupce společnosti Compet Consult s. r. o. 

 
c) členy hodnotící komise na akce „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd - J.13 Garáž pro rolby, 

J.17 Přístupová komunikace Parkoviště - Lanovka ČD" 
 

Jmenovaní členové: 
1. Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
3. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
4. Ing. Ladislav Fuchs  vedoucí odboru rozvojových projektů 
5. Ing. Josef  Nadrchal jednatel společnosti INVESTING CZ spol. s r. o. (technický   

dozor investora) 
6. Ing. Martina Rychecká jednatelka společnosti Compet Consult s. r. o., pověřené     

výkonem zadavatelských činností  
7. Ing. Kateřina Škarková zástupce MŠMT 
 
Jmenovaní náhradníci: 
1. Ing. Jiří Kittner  primátor města 
2. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu  
3. Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních 

a sportovních objektů 
4. Petr Krikorka   referent oddělení řízení projektů 
5. Petr Schejba   zástupce společnosti INVESTING CZ spol. s r. o.  
6. Ing. Iveta Martínková  zástupce společnosti Compet Consult s. r. o. 
7. Ing. Yveta Kurfürstová zástupce MŠMT 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypsání výběrových řízení na akce „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd - J.13 Garáž pro 
rolby, J.17 Přístupová komunikace Parkoviště - Lanovka ČD". 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 154/08 

1. Zrušení usnesení RM č. 139/08 ze dne 4. 3. 2008 

2. Podání žádosti o dotaci na projekt „Informační a vzdělávací systém pro 
návštěvníky ZOO Liberec“ – finanční a obsahový rámec  

Rada města po projednání 

z r u š u j e   

usnesení RM  č. 139/08 ze dne 4. 3. 2008, 

s c h v a l u j e   

1. předložení žádosti o dotaci na projekt „Informační a vzdělávací systém pro návštěvníky ZOO 
Liberec“ realizovaný v příspěvkové organizaci ZOO Liberec, 

2. finanční a obsahový rámec projektu takto: 
 celkové náklady na realizaci projektu   6 907 876,- Kč. 
 z toho dotace z rozpočtu RR (92,50%)  6 389 785,- Kč 

Strana 7 (celkem 23) 



 vlastní podíl žadatele       518 090,- Kč 
 předfinancování 1. etapy projektu  3 605 200,- 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 v rámci 
nejbližšího rozpočtového opatření částku 4,123.290,- Kč. 

T: dle poskytnutí dotace 

USNESENÍ Č. 155/08 

Projekt Liberecká městská karta – uspořádání veřejné soutěže 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložené soutěžní podmínky soutěže o návrh „Rozšíření funkčnosti Liberecké městské karty o 
využití technologie mobilních telefonů“, 

j m e n u j e   

členy poroty a jejich náhradníky pro hodnocení návrhů. 
 
Jmenovaní členové poroty pro hodnocení návrhů:  
1. Jméno: Ing. Ondřej Červinka 
    Pracoviště: Statutární město Liberec 
 

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

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

4. Jméno: Ing. Jiří Veselka 
    Pracoviště: Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
 

5. Jméno: Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.  
    Pracoviště: Technická univerzita – Hospodářská fakulta, katedra informatiky 
 
Jmenovaní náhradníci členů poroty pro hodnocení návrhů: 
1. Jméno: Mgr. Jan Audy 
    Pracoviště: Statutární město Liberec 
 

2. Jméno: Petr Solnař 
    Pracoviště: Liberecká IS, a. s. 
 

3. Jméno: Ing. Tomáš Krebs 
    Pracoviště: Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
 

4. Jméno: Ing. Pavel Tvrzník 
    Pracoviště: Krajský úřad Libereckého kraje 
 

5. Jméno: Ing. Klára Antlová, Ph.D. 
    Pracoviště: Technická univerzita – Hospodářská fakulta, katedra informatiky  

Strana 8 (celkem 23) 



USNESENÍ Č. 156/08 

Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) výpůjčku 73 kusů kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce, 
b) návrh smlouvy o výpůjčce 

a  s v ě ř u j e  

působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce 73 kusů kompostérů K 390 odboru komunálních služeb. 

T: 31. 5. 2008 

USNESENÍ Č. 157/08 

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 2/2008 
Doležal Antonín  Liberec 5, Lomená 402     HK-284 
Beldová Marie  Hodkovice n. M., Podlesí 546    DK-171 
Beldová Marie  Hodkovice n. M., Podlesí 546    DK-182 
Havlová Božena  Dobrodružná 769, Liberec 25    NO-14 levé 
Vaňková Ilona  Ježkova 910, Liberec 6     DK-77 
Bartoš Petr   Rybízová 247, Liberec 31    DK-43 
Novotná Emilie  Luční 1285, Smržovka     DK-385 
Janoušek Miroslav  Cyrila a Metoděje 412/3, Liberec 11   F-16 
Šimková Uršula  Purkyňova 592, Liberec 1    Z18-47 
Opletal Karel  Pekárkova 17, Liberec 15    G-2 
Kalinová Lenka  Břetislavova 278, Liberec 12    G-28 
Urbánková Jaroslava Zámecký vrch 1400, Liberec 30    VI-105 
Berková Jana  Nová Pasířská 7, Jablonec nad Nisou   KZ A-20 
Kasík Jiří   Králův háj 393, Liberec 5    KZ VIII-14 
Jiránek Jiří   Chrpová 204, Liberec 23    G-20 
Dvořáková Jaroslava Polní 772, Rychnov u Jablonce    H-13 
Šafařík Josef  Aloisina výšina 448/1, Liberec 5   KZ IX-5 
Mrázek František  V Zahradách 17, Liberec 10    DK IV-353 
Procházková Vlasta  Palackého 861, Nový Bor    L-45 
Jelínková Danuše  Šumavská 2964/39, Ústí nad Labem   F-38 
Bašus Stanislav  Lhotická 92, Mnichovo Hradiště   F-37 
Hovorková Radmila Dvorská 397, Liberec 5     L-38 
Ovsíková Božena  Vzdušná 56, Liberec 1     DK-554 
Vigová Janina  Americká 34, Liberec 3     XIV-145 
Skrha Pravoslav  SNP 391/6, Liberec 5     NO-8 levé 
Klimeš Lubomír  Ševčíkova 379/5, Liberec 6    V 1-31 
Velebilová Vlasta  Jáchymovská 244, Liberec 10    V 1-18 
Holubová Květa  Budějovická 345, Liberec 8    DK-425 
Richtrová Věra  Liberec 5, SNP 350/5     NO-9 levé 
Bezuchová Zuzana  Liberec 30, Dřevařská 327    E-25b 
Hanuš Přemysl  Liberec 6, Pazderkova 868    STE-45 
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Svoboda Ivo  Liberec 15, Ječná 492/15    H-20 
Botková Blanka  Liberec 14, Na Pískovně 668/46   HK-9 
Lindauer Miloslav  Liberec 7, M. Horákové 79/14    KZ VIII-45 
Kohoutová Jaroslava Liberec 23, Puškinova     HK-166 
Hlaváčková Marie  Liberec 25, Česká 622     VI-16 
Drapáková Viktorie  Liberec 15, Wolkerova 8    G-34 
Skalová Hana  Liberec 10, Jáchymovská 273/22   STF-81 
Teichman Oldřich  Liberec 8, Krymská 547    STH-25 
Průcha Jan, Ing.  Liberec 1, Riegrova 2     STH-23 
Svatý Ladislav  Liberec 6, Dobiášova 856/6    K-37 
Fišerová Hana  Liberec 30, U Sila 321     Z 5 – 9 
Hoffmannová Iveta  Liberec 6, Vlnařská 836/4    XVIII-79 
Tuček Jan   Liberec 7, Družstevní 518/8    NO-11 pravé 
Kadaník Josef  Liberec 7, Družstevní 519    K-45 
Rychtaříková Jaroslava Liberec 25, Česká 445     NO-10 pravé 
Schejbal Karel  Liberec 15, tř. Svobody 423/87    L-72 
Košátko František  Liberec 10, Karlinská 28    J-97 
Hýsková Iva  Liberec 6, Na Jezírku 627    NO65 levé 
Filanda Michal  Liberec 2, Metelkova 504/5    DK-119 
Nábělková Dagmar  Liberec 8, Národní 374     XXI-40 

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: 28. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 158/08 

Jmenování nového člena Správní rady Ekofondu SML 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se jmenováním pana Jiřího Teplého, narozeného 26. 5. 1952, bytem Valdštejnská 257/23, jako 
nového člena Správní rady Ekofondu SML 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
předložit návrh rady města do zastupitelstva města. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 159/08 

Návrh na přidělení dotací z Fondu prevence v rámci I. kola výběrového řízení pro 
rok 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s rozhodnutím Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotace na rok 
2008 ve výši 154.100,- Kč 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
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předložit doporučení rady města zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 160/08 

Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2008, která 
byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 a 
v rámci II. výzvy roku 2008, která byla vyhlášena na pořízení drobného 
hmotného majetku v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s upraveným návrhem Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z 
Fondu zdraví Statutárního města Liberec takto: 
a) v rámci I. výzvy roku 2008, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 

2008 do 31. 12. 2008 v celkové výši 787.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
b) v rámci II. výzvy roku 2008, která byla vyhlášena na pořízení drobného hmotného majetku 

v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 v celkové výši 173.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 2 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit doporučení rady města ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 161/08 

Přidělení bezbariérových bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Martinu Braunovi - přidělení bezbariérového bytu č. 37, I. kategorie o velikosti 1+kk v Liberci 6, 
Kašmírová 1120, 
Stanislavě Černíkové - přidělení bezbariérového bytu č. 14, I. kategorie o velikosti 1+kk v Liberci 
6, Hedvábná 1118 

a  u k l á d á  

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

T: duben 2008 

USNESENÍ Č. 162/08 

Přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Marii Doležalové - přidělení bytu č. 26, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1070, 
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Anitě Kvasničkové - přidělení bytu č. 5, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 14, Borový vrch 1032, 
Gertrudě Dřevojánkové a Vladimíru Dřevojánkovi - přidělení bytu č. 7, I. kategorie o velikosti 
1+1 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 12, Šimáčkova 584 

a  u k l á d á  

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

T: duben 2008 

USNESENÍ Č. 163/08 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Martině Voldánové – přidělení bytu o velikosti 1+0, 1. kategorie v ulici U Sila 1202 
2) Lence Cvoreňové – přidělení bytu o velikosti 1+1, 1. kategorie v ulici U Sila 1202 
3) Haně Chlubnové – přidělení bytu o velikosti 1+1, 1. kategorie v ulici U Sila 1204 
4) Radce Pecháčkové – přidělení bytu o velikosti 1+kk, 1. kategorie v ulici Krajní 1579 
5) Petru Olšanovi – prodloužení nájemní smlouvy bytu v ulici Krajní 1576 o 12 měsíců 
6) Boženě Růžičkové – poskytnutí ubytování na ubytovně v Liberci 17, Kateřinská 156 na dobu 

určitou 6 měsíců 

a  u k l á d á  

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
a) vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Martinou Voldánovou, Lenkou Cvoreňovou, Hanou 

Chlubnovou na dobu určitou s možností prodloužení,  

T: 30. 4. 2008  
b) uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení s Radkou Pecháčkovou, 

T: 30. 4. 2008 
c) prodloužit nájemní smlouvu o 12 měsíců s Petrem Olšanem,  

T: 30. 4. 2008 
d) uzavřít smlouvu o ubytování v ubytovně pro neplatiče s Boženou Růžičkovou. 

T: 30. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 164/08 

Zpráva o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2007. 

USNESENÍ  Č. 165/08 

Návrh na poskytnutí odměn paní MUDr. Marii Hakové, pověřené řízením 
příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský domov Liberec a paní Janě 
Urbanové, pověřené řízením příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
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sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměny MUDr. Marii Hakové, pověřené řízením příspěvkové organizace 
Kojenecký ústav a dětský domov Liberec, a paní Janě Urbanové, pověřené řízením příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit MUDr. Marii Hakovou a paní Janu Urbanovou s usnesením Rady města Liberec a zajistit 
realizaci výplaty odměn ve výplatních termínech za měsíc březen 2008 z finančních prostředků 
uvedených příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 166/08 

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský domov 
Liberec a jmenování ředitele příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

s účinností od 1. dubna 2008 Mgr. Annu Vereščákovou do funkce ředitelky ředitele příspěvkové 
organizace Kojenecký ústav a dětský domov Liberec a Ing. Jaromíru Čechovou do funkce 
ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec na základě výsledků 
výběrových řízení a stanoví jim plat dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
vypracovat ke jmenování do funkce příslušné pracovněprávní písemnosti. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 167/08 

Návrh na vydání 40. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 40. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 40. změnu územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh 40. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 27. 3. 2008 
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USNESENÍ Č. 168/08 

Schválení předložení zadání 21. 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 21. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 21. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh zadání 21. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 169/08 

Schválení předložení zadání 21c) 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 21c) změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 21c) změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh zadání 21c) změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 27. 3. 2008 

USNESENÍ Č. 170/08 

Podnět k pořízení 55. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět k pořízení 55. změny územního plánu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit podněty č. 55/1 a 55/2 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, 
k předložení podnětu na pořízení 55. změny územního plánu ke schválení v zastupitelstvu města. 

T: 27. 3. 2008 
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USNESENÍ Č. 171/08 

Revokace usnesení Rady města Liberec č. 80/08 ze dne 5. 2. 2008 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

své usnesení č. 80/08 ze dne 5. 2. 2008, které se týkalo uzavření smlouvy k pořízení 50. a 54. 
změny územního plánu města Liberec. 

USNESENÍ Č. 172/08 

Liberecká IS, a. s. - předložení souhrnné zprávy k projektu: Digitální technická 
mapa města Liberce 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou souhrnnou zprávu k projektu „Digitální technická mapa města Liberce“. 

USNESENÍ Č. 173/08 

VŘ – zajištění sazby a tisku Zpravodaje liberecké radnice 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) informace o průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sazby a tisku 
Zpravodaje liberecké radnice“, 

b) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sazby a tisku Zpravodaje 
liberecké radnice“ 

a  u k l á d á  

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít na veřejnou zakázku 
„Zajištění sazby a tisku Zpravodaje liberecké radnice“ smlouvu s firmou Geoprint, s. r. o., 
Krajinská 1110, 460 01, Liberec 1 s nabídkovou cenou 5 357 900,- Kč bez DPH. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 174/08 

Jmenování člena komise pro spolupráci s partnerskými městy 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Josefa Jadrného členem komise pro spolupráci s partnerskými městy 

a  u k l á d á  

Michaelu Dufkovi, předsedovi komise pro spolupráci s partnerskými městy,  
seznámit uvedenou osobu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 175/08 
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Souhlas s pověřením k výkonu činností zástupce Statutárního města Liberec při 
občanských sňatcích a pověření k užívání závěsného znaku při občanských 
sňatkových obřadech 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s pověřením pana Michaela Dufka výkonem činností zástupce Statutárního města Liberec při 
občanských sňatcích dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění 

a  s t a n o v í ,  

že je při těchto činnostech oprávněn užívat závěsný znak v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

USNESENÍ Č. 176/08 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 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 a s 
vypuštěním z kontroly usnesení č. 35/08, a) - 3, 8. 

USNESENÍ Č. 177/08 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 28. února 2008, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 178/08 

Organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva města konaného 27. 3. 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 27. března 2008 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
4. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
5. Bytové družstvo Starý Harcov: Opční smlouva a Dodatek č. 5 ke smlouvě o sdružení investorů 
6. Smlouva o postoupení (převodu) práv a povinností na provedení stavby 
7. Zpráva o fondu rozvoje bydlení za rok 2007 
8. Návrh na přidělení dotací z Fondu prevence v rámci 1. kola výběrového řízení pro r. 2008 
9. Návrh Správní rady fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 

SML v rámci 1. výzvy r. 2008, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 
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2008 do 31. 12. 2008 v rámci II. výzvy r. 2008, která byla vyhlášena na pořízení drobného 
hmotného majetku v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

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

11. Jmenování nového člena Správní rady Ekofondu Statutárního města Liberec 
12. Návrh na vydání 40. změny územního plánu města Liberec 
13. Zadání 21. změny územního plánu města Liberec 
14. Zadání 21.c) změny územního plánu města Liberec 
15. Podnět k pořízení 55. změny územního plánu města Liberec 
16. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního města Liberce 

dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění 
17. Výsledky fyzické inventarizace majetku, zásob a dokladové inventarizace Statutárního města 

Liberce za r. 2007 
18. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva konaného dne 28. února 

2008 
19. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Výroční zpráva o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti poskytování informací za rok 2007 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
– JUDr. Řeháček 

 
 
 

 

 

 

 
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 č. 1 k usnesení č. 160/08 - Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec – I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 
Příloha č. 2 k usnesení č. 160/08 - Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec – II. výzva na pořízení drobného hmotného majetku v období od 1. 1. 2008 
– 31. 12. 2008 
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Příloha č. 1 k usnesení č. 160/08 
 
Příloha č. 1 

Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví Statutárního města Liberec – 
I. výzva na projekty uskutečněné v období od  1.1.2008 – 31. 12. 2008 

- příjem žádostí do 15. 2. 2008 do 14.00 hodin 

 

Pořa- 
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
Název projektu 

Celkové 
náklady 
na projekt

Požadova- 
ná dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

   Kč Kč  
1. Reva o.p.s. Zvyšování kapacity 

Reva o.p.s. 
60.000 50.000 25.000,-- supervize 

2. Regionální 
organizace zdravotně 
postižených Sever 
Liberec, o.s. 

Upevnění zdraví 26.600 20.000 15.000,-- nájemné prostor 
určených 
k rehabilitačnímu 
cvičení  

3. Roska Liberec, o.s. Rehabilitační cvičení 
pro RS (roztroušená 
skleróza) 

23.620 9.000 9.000,-- pořízení a údržba 
cvičebních pomůcek, 
pronájem místnosti 

4. Tělovýchovná 
jednota KARDIO, 
o.s. 

Letní kondiční tábor 
 

254.000 38.000 0 doprava, ubytování a 
stravování 

5. Tělovýchovná 
jednota KARDIO, 
o.s. 

Plavání v bazénu 82.500 12.000 0 vstupenky do bazénu 

6. Tělovýchovná 
jednota KARDIO, 
o.s. 

Kondiční cvičení 
kardiaků 

19.100 6.000 6.000,-- nákup cvičebních 
pomůcek, pronájem 
tělocvičny 

7. Tělovýchovná 
jednota KARDIO, 
o.s. 

Podzimní turistický 
sraz Jánské Lázně 

68.500 10.000 10.000,-- doprava a ubytování 

8. Centrum pro 
zdravotně postižené 
Libereckého kraje 
o.s. (CZP LK o.s.) 

Osobní asistence 
těžce zdravotně 
postiženým občanům 
města Liberce (2008)

2.576.900 107.000 32.000,-- ochranné pomůcky, 
ochranný oděv a 
zdravotní obuv pro 
asistenty, odborná 
literatura 

9. Centrum pro 
zdravotně postižené 
Libereckého kraje 
o.s. (CZP LK o.s.) 

Odborné sociální 
poradenství zdrav. 
znevýhodněným 
občanům města 
Liberce (2008) 

182.000 65.000 33.000,-- kompenzační a 
rehabilitační pomůcky, 
kancelářské potřeby, 
poštovné, poradenství 
osobám neslyšícím a 
nedoslýchavým 

10. Svaz tělesně 
postižených v ČR 
MO – JIZERKA,o.s. 

Rehabilitace 
zdravotně 
postižených občanů 

103.540 10.000 10.000,-- balneo procedury 
během rekondičního 
pobytu v Harrachově  

11. Regionální sdružení 
zdravotně 
postižených NISA, 
o.s. 

Rehabilitační cvičení 
a plavání v bazénu 

80.000 12.000 5.000,-- vstupenky do bazénu 

12. ARCUS SOP 
Liberec – společnost 
onkologických 

Zlepšení kvality 
života 
onkologických 

444.000 63.000 30.000,-- rekondiční pobyty 
v Poděbradech a 
v Harrachově 
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pacientů, jejich 
rod.přísl. a přátel 

pacientů 

13. Svaz diabetiků ČR – 
územní org. Liberec, 
o.s. 

Podpora zdravotních 
a léčebných 
programů 

66.900 8.500 7.000,-- doprava na rekondiční 
pobyt 

14. Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých 
v ČR – ZO 
nedoslýchavých 

Sluchadla 3.120 3.000 3.000,-- baterie do sluchadel 

15. Středisko rané péče 
SPRP Liberec, o.s. 

Provázení – podpora 
terénních služeb rané 
péče poskytované 
rodinám dětí 
s postižením v 
Liberci 

303.000 65.000 30.000,-- parkovací karty, 
pohonné hmoty, zimní 
pneumatiky, pojištění,  
údržba a opravy 
vozidel určených pro 
terénní sociální služby 

16. Dolmen, o.p.s. 
Agentura pro 
chráněné bydlení 

Běžný život 144.800 56.000 30.000,-- supervize pro asistenty 
v chráněném bydlení 

17. Eliška Ročková - FO 
(vedoucí Klubu 
seniorů Pod 
střechou, Palachova) 

Týdenní ozdravný 
pobyt v Termálparku 
ve Velkém Medéru, 
Slovensko 

245.430 32.000 15.000,-- doprava 

18. STP v ČR, o.s. MO 
Na Jeřábu Liberec, 
o.s. 

Sauna - plavání 10.000 6.000 5.000,-- vstupenky do bazénu 

19. Občanské sdružení 
OBZOR Liberec, 
o.s. 

Ozdravný rekondiční  
pobyt Chorvatsko 
2008 

232.375 20.000 20.000,-- ubytování těžce 
zdravotně postižených 
klientů 

20. D.R.A.K. Ozdravný rekondiční 
pobyt Lázně 
Libverda 2008 

70.991 42.594 35.000,-- ubytování, doprava a 
pojištění 

21. Česká unie 
neslyšících, o.s. 

Sociálně aktivizační 
služby pro sluchově 
postižené 

200.000 182.500 10.000,-- energie, nájemné a 
ostatní služby 

22. ADVAITA, o.s. Ambulantní 
poradenství pro 
osoby ohrožené 
závislostí 

899.000 
 
 
 

130.000 30.000.--* 
0 

nájemné 

23. FOKUS Liberec 
občanské sdružení 

Klub duševního 
zdraví FOKUSU 
Liberec 

154.780 37.280 20.000,-- výtvarné potřeby, 
poplatky za internet, 
gramaterapie 

24. Institut rodinné 
terapie a 
psychosomatické 
medicíny v Liberci, 
o.p.s. 

Dvouletý výcvik 
v profesních 
dovednostech pro 
pracovníky 
v pomáhajících 
profesích 

206.000 67.000 10.000,-- nájemné 

25. Občanské sdružení 
Svítání Jablonec nad 
Nisou 

Hiporehabilitace 989.211 120.000 50.000,-- nájemné za ustájení 
koní 

26. Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR, o.s. 
ZO kardiaků Liberec 

Zdravotní opatření 11.040 10.000 5.000,-- masáže, vstupné do 
bazénu 
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27. Svaz tělesně 
postižených v ČR, 
o.s. okresní 
organizace 

Vhodné pohybové 
aktivity 

42.000 12.000 5.000,-- pronájem tělocvičny, 
masáže, vstupné do 
bazénu 

28. Mateřská škola 
„Pramínek“ Liberec, 
Březinova 389/8, 
příspěvková 
organizace 

Vydrýsek – 
ozdravný pobyt 
Sloup 

49.750 18.000 3.000,-- doprava 

29. Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace 
pro lidi se zrakovým 
postižením 

183.660 124.000 40.000,-- úhrada energií 

30. „D“ občanské 
sdružení 

Provoz Občanské 
poradny a Poradny 
pro oběti trestných 
činů 

1.154.684 75.000 17.000,-- materiálové náklady 

31. Diakonie Beránek 
o.s. 

„Služba seniorům“ 2.402.690 165.000 40.000,-- nájemné, propagace, 
školení a rekvalifikace 

32. Oblastní charita 
Liberec 

Domov pokojného 
stáří – Domov sv. 
Vavřince 

4.786.240 100.000 40.000,-- úhrada energií 

33. Klub pro zdraví 
obyvatel Liberecka 

Pohyb – základní 
projev života 
člověka 

146.000 67.000 20.000,-- pronájem tělocvičny a 
bazénu 

34. Klub pro zdraví 
obyvatel Liberecka 

„Zdravé dítě – 
zdravá budoucnost“ 

89.000 40.000 15.000,-- pronájem tělocvičny, 
výroba zásobníků cviků 
pro přednášky 

35. Centrum volného 
času Arabela 

Velká jarní výstava 16.370 12.570 8.000,-- doprava 

36. Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR o.s. 
ZO Dia Liberec 

Zdravotní opatření 110.880 55.000 6.000,-- třídenní kurs zaměřený 
na zdravou výživu 
(ubytování) 

37. žádost byla před zasedáním správní rady Fondu zdraví SML žadatelem stornována 
 

38. Grácie o.s. Chutně, nebo 
zdravě? Obojí 

228.255 118.155 10.000,-- pronájem sálů, příprava 
propagačního materiálu 
 

39. Sdružení 
Generací,o.s. 

Program vedení ke 
zdravému životnímu 
stylu 

28.000 15.000 5.000,-- propagační materiál a 
režijní náklady 

40. Základní a mateřská 
škola pro Tělesně 
postižené, p.o. 

Malování pro zdraví 
a radost 

15.000 15.000 10.000,-- malířské potřeby pro 
arteterapii 

41. Sdružení TULIPAN 
o.s. 

„Uč se dívko 
moudrou býti!“ 

45.000 20.000 0 školné, kurzovné a 
konferenční poplatky 
(zvýšení kvalifikace 
pracovníků   chráněné 
dílny) 

42. Sdružení TULIPAN 
o.s. 

„Svět v obrazech“ 63.000 30.000 20.000,-- úhrada vstupného na 
společenské akce pro 
klienty chráněné dílny 

43. Sdružení TULIPAN 
o.s. 

„Cesta ven“ 181.400 71.840 20.000,-- výtvarný materiál pro 
chráněnou dílnu 
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44. SVT Středisko 

vzdělávání a 
testování s.r.o. 

Systémové řešení 
prevence šikany na 
ZŠ Lesní 

      
20.000 

       35.000 0 
 

mzdové a ostatní 
osobní náklady 
 

45. SVT Středisko 
vzdělávání a 
testování s.r.o. 

Systémové řešení 
prevence šikany na 
ZŠ Sokolovská  

      
20.000 

20.000 0 mzdové a ostatní 
osobní náklady  

46. SVT Středisko 
vzdělávání a 
testování s.r.o. 

Systémové řešení 
prevence šikany na 
ZŠ U školy 

20.000 20.000 0 mzdové a ostatní 
osobní náklady 
 

47. SVT Středisko 
vzdělávání a 
testování s.r.o. 

Netradiční sporty pro 
sociálně slabší žáky 
základních škol 

28.000 23.000 0 mzdové a ostatní 
osobní náklady 
horolezecký materiál-
5.000,-      

48. Domesticum, s.r.o. Rekonvalescentní 
pobyt dětí se 
zdravotním 
postižením 

117.168 76.088 3.000,-- výlet na zámek 
Frýdlant pro děti se 
zdravotním postižením 

49. Irena Jirásková - FO Dámský salon i pro 
muže 

15.160 15.160 5.000,-- pronájem sálu, kuchyně 
a autobusu 

50. Rytmus Liberec, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace  
metodou 
podporovaného 
zaměstnávání 

1.762.860 179.000 40.000,-- kancelářské potřeby, 
poštovné, nájemné, 
právní a ekonomické 
služby 

51. Svaz důchodců ČR, 
o.s. Krajská rada 
Liberec 

Centrum mozkového 
joggingu – celoroční 
činnost 

126.093 40.000 0 administrativní 
práce,lektorné,pronáje
m, 
učební texty 

52. Osobní asistence – 
Pro život, o.p.s. 

Osobní asistence pro 
ohrožené skupiny 
občanů-zdravotně 
postižení-od 
předškolního věku 
po seniory 

1.525.000 186.440 40.000,-- materiálové a 
nemateriálové náklady, 
ochranné pomůcky, 
supervize, vzdělávání 
asistentů 
 
 

53. Společnost přátel 
přírody. (Mateřské 
centrum Čmelák) 

Pro zdravější mladé 
rodiny 

149.800 49.000 20.000,-- nájemné, energie 

54. ZO ČSOP 
Armillaria, o.s. 

Poradna zdravého 
životního stylu 

39.000 12.000 5.000,-- kancelářské potřeby, 
telefonní poplatky, 
internet, lektorné, 
propagace 

 CELKEM 20.822.417 2.776.127 787.000,--  
 
* z důvodu porušení podmínek Základních pravidel pro přidělování dotací z fondů Statutárního města 

Liberec  změněno na jednání RM dne 18. 3. 2008 
 
 
MUDr. Vladimír Šámal  v. r. 
předseda správní rady Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec  
 

 

Strana 21 (celkem 23) 



Příloha č. 2 k usnesení č. 160/08 
 

Příloha č. 2 

Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu zdraví Statutárního města Liberec – II. výzva 
na pořízení drobného hmotného majetku v období od  1.1.2008 – 31. 12. 2008 

- příjem žádostí do 15. 2. 2008 do 14.00 hodin 
 

Pořa- 
dové 
číslo 

 
Žadatel 
 

 
Název projektu 

Celkové 
náklady 
na projekt

Požadova- 
ná dotace 

Doporuč. 
spr. rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

   Kč Kč  
1. Reva o.p.s. Nákup zimních 

pneumatik, 
hygienických 
rukavic a tlakoměrů 

20.000 10.000 4.000,-- jednorázové 
vyšetřovací rukavice, 
tlakoměry 

2. Roska  Liberec, o.s. Pořízení DHM – 
počítač včetně kanc. 
software, možnost 
připojení k internetu 

17.386 8.693 8.000,-- nákup počítače včetně 
softwaru 

3. Centrum pro 
zdravotně postižené 
Libereckého kraje 
o.s. (CZP LK o.s.) 

Zvýšení kvality 
sociálních služeb 
poskytovaných 
Centrem pro 
zdravotně postižené 
Liberec 

42.000 20.000 10.000,-- odborná literatura, 
notebook 

4. ARCUS SOP 
Liberec společnost 
onkologických 
pacientů, jejich 
rod.přísl. a přátel 

Aplikátory k přístroji 
Pneuven Bevuk – 
ruka, nohy 

11.881 9.000 9.000,-- aplikátory k přístroji 
Pneuven Bevuk na 
horní a dolní končetiny 

5. Středisko rané péče 
SPRP Liberec, o.s. 

Provázení – podpora 
zrakového vnímání 
dětí s těžkým 
zrakovým a komb. 
postižením 

58.449 20.000 20.000,-- specializované 
pomůcky pro 
vyšetřování funkcí 
zraku, zrakový trénink 
a stimulaci zraku u dětí 
se zrak. postižením 

6. Dolmen, o.p.s. 
Agentura pro 
chráněné bydlení 

Chráněné bydlení 
Vesec – vybavení 
bytu 

39.500 19.500 19.000,-- vybavení chráněného 
bytu 

7. Základní škola a 
Mateřská škola pro 
tělesně postižené, 
p.o. 

„Relaxujeme na 
perličkovém vaku“ 

15.661 15.661 13.000,-- perličkové polohovací 
vaky pro zdravotně 
postižené děti 

8. ADVAITA, o.s. Podpora 
protidrogových 
programů sociální 
prevence 

45.000 20.000 10.000,--* 
0 

kopírovací stroj 

9. Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace 
pro lidi se zrakovým 
postižením 2 

40.000 20.000 15.000,-- nákup počítače 

10. Diakonie Beránek 
o.s. 

„Služba seniorům“ 2.402.690 20.000 10.000,-- vybavení kanceláře 

11. Centrum volného Nákup drobného 27.000 13.500 10.000,-- barevná laserová 
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času Arabela, o.s. hmotného majetku tiskárna  
12. Oblastní charita 

Liberec 
Domov pro matky 
s dětmi v tísni – 
Domov sv. Moniky 

2.048.600 20.000 0 videotelefon 
s elektrickým 
otevíráním dveří  

13. Sdružení TULIPAN 
o.s. 

„Tulipán“ 47.930 20.000 20.000,-- stříkací souprava  na 
glazuru, stříkací pistole, 
sada trysek, čistící 
vzduchová pistole 

14. Sdružení TULIPAN 
o.s. 

„Tulipán II“ 40.200 20.000 0 odsávací box 
používaný při stříkání 
glazury 
 

15. Sdružení TULIPAN 
o.s. 

„Úsměv prosím“ 43.550 20.000 0 fotoaparát se stativem 
pro prezentaci výrobků 

16. Stanislav Novotný - 
FO 

Kurzy agility – 
modernizace hřiště 

39.790 19.895 0 nákup a instalace 
parkurových překážek 

17. Senior Vitae o.s. Kufr první pomoci 9.800 4.900 0 kufr pro poskytnutí 
první pomoci 
(resuscitátor, tonometr, 
fonendoskop, krční 
límec) 

18. Svaz důchodců ČR, 
o.s. Krajská rada 
Liberec 

Centrum mozkového 
joggingu – celoroční 
činnost 

126.093 20.000 10.000,-- notebook včetně 
softwaru 

19. Rytmus Liberec, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace 
metodou 
podporovaného 
zaměstnávání 

1.762.860 40.000 15.000,-- dataprojektor a 
promítací plátno 

20. ZO ČSOP 
Armillaria, o.s. 

Obnova vybavení 
poradny zdravého 
životního stylu 

40.000 20.000 10.000,-- počítač 

 CELKEM 6.878.390 361.149 173.000,--  
 
* z důvodu porušení podmínek Základních pravidel pro přidělování dotací z fondů Statutárního města 

Liberec změněno na jednání RM dne 18. 3. 2008 
 
 
MUDr. Vladimír Šámal  v. r. 
předseda správní rady Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


