
 

U S N E S E N Í  

 ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 1. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 179/08 

Kruhový objezd Česká mládež – OC Nisa – smlouva o spolupráci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Smlouvy o spolupráci“, a to za oboustranně smluvených podmínek definovaných 
v předloženém návrhu příslušného smluvního dokumentu,  na realizaci akce „Výstavba kruhového 
objezdu“ s NISA – obchodní společnost s. r. o., se sídlem Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2, 
IČ 27086666 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na uzavření výše uvedeného smluvního dokumentu ke schválení v zastupitelstvu 
města, 

T: 24. 4. 2008 
2) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  

po schválení v zastupitelstvu města:  
a) předložit k podpisu a zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu, 

T: 05/2008 - kontrolní 
b) nárokovat v rozpočtovém opatření roku 2008 odboru rozvojových projektů příslušnou 

finanční částku na výkup pozemků dle uzavřeného návrhu smlouvy. 

T: 06/2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 180/08 

Doplnění dozorčí rady společnosti Sportovní areál fotbal, a. s., a změna stanov 
společnosti 

Rada města po projednání při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře společnosti 
Sportovní areál fotbal, a. s., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 27128336 

s c h v a l u j e  

1. nové složení dozorčí rady společnosti Sportovní areál fotbal, a. s.: 
Ing. Libor Kleibl, bytem Ruprechtická 319, Liberec 
Michal Matouš, bytem Na Mýtině 2a, Jablonec nad Nisou 
Mgr. Jan Audy, bytem Pacltova 506/3, Liberec 25 - Vesec 

2. změnu stanov společnosti Sportovní areál fotbal, a. s., takto: 
a) v čl. 2, odst. 2 - stávající údaj o sídle společnosti - Františkovská 262/12, Liberec se v souladu 

s usnesením RM č. 395/07 nahrazuje novým:  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

b) stávající znění čl. 4, odst. 1 nahradit tímto zněním:  
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem 
společnosti předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 
Podepisování za společnost se děje tak, že předseda nebo dva členové představenstva 
připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 
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c) v čl. 10, písmeno h) se stávající text nahrazuje tímto: 
volba a odvolávání členů představenstva společnosti a stanovení jejich odměny a 
potvrzování člena představenstva ve funkci podle § 38l, odst. 6 Obch. z., 

d) v čl. 15, odst. 1 se stávající text nahrazuje tímto: 
Představenstvo společnosti má tři členy. 

 odst. 2 se stávající text nahrazuje tímto: 
Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 

e) v čl. 16, odst. 1 se stávající text nahrazuje tímto: 
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, volí ze svého středu předsedu. 

f) v čl. 17 se stávající text nahrazuje tímto textem: 
Rozhodování představenstva 
1. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. 
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat ke svému rozhodování členy jiných 

orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby, tyto osoby však 
nemají právo hlasovat. 

g) v čl. 18 se stávající text nahrazuje tímto textem: 
Další ustanovení o představenstvu 
1. Představenstvo je povinno při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 
třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 

2. Představenstvo odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením 
povinností při výkonu své funkce. 

v ostatním se stanovy společnosti nemění 

a  u k l á d á  

1) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
provést jménem Statutárního města Liberec, jakožto jediného akcionáře společnosti Sportovní areál 
fotbal a. s., IČ 27128636, rozhodnutí jediného akcionáře ve formě notářského zápisu, kterým 
rozhodne o změně stanov společnosti a změně personálního obsazení orgánů společnosti, 

T: ihned 
2) Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,  

zabezpečit zápis změny personálního obsazení orgánů společnosti do obchodního rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1563. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 181/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
IV. Záměr prodeje a cena budov 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje průmyslového objektu č. p. 294, ul. 

Ruprechtická, včetně pozemku p. č. 1963/2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků pozemků p. č. 1962/1, 1962/2, 1963/1, 1965, 1968, za cenu 573.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města po projednání: 
a) souhlasí s vyjmutím budovy č. p. 271, ul. Resslova, Liberec 3, ze seznamu nemovitostí 

vyřazených z privatizace, 
b) schvaluje záměr prodeje průmyslového objektu č. p. 271, ul. Resslova, včetně pozemku p. č. 

1628, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 3,000.000,- Kč.  
3. staženo. 
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4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 376, ul. Vajsova, Liberec 7, 
včetně pozemků p. č. 828, 829, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemníků za cenu 4,400.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. staženo. 
6. Rada města po projednání: 

a) souhlasí s vyřazením budovy č. p. 776, 1130, ul. Konopná, Liberec 14, ze seznamu budov 
vyřazených z privatizačního procesu, 

b) schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 776, 1130, ul. Konopná, Liberec 14, včetně pozemků p. 
č. 1443/121, 1443/122, 1443/114, 1443/118, 1443/119, 1443/120, 1443/123, 1443/124, 
1443/126, 1443/127, 1443/157, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení pro organizace 
se sociálně zdravotním zaměřením za minimální cenu 14,000.000,- Kč.  

 
V. Záměr prodeje a cena pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5310/1, k. ú. Liberec, formou 

veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 286.000,- Kč. 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, k. 

ú. Františkov u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 239.000,- Kč 
s předkupním právem nájemce pozemků. 

3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 903/217, k. ú. Staré 
Pavlovice, formou přímého prodeje vlastníkovi pozemků p. č. 919/4, 903/218, k. ú. Staré 
Pavlovice, za cenu 30.000,- Kč. 

4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1/2, p. č. 7/1, p. č. 2, včetně 
objektu, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 923.000,- Kč. 

5. neschváleno. 
6. neschváleno. 
 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 

příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2804/1, 2805/3, k. ú. Liberec, na 
dobu existence stavby plynárenského zařízení pro Investorsko inženýrská, a. s., Gorkého 
658/15, Liberec 1, IČ 25047183, za cenu 136,- Kč/m2. 

2. Rada města po projednání  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu a 
kmenové stoky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2804/1, 2809/1, 
6009, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby vodárenského zařízení pro Severočeskou 
vodárenskou společnost, a. s., Teplice, Přítkovská 1689, IČ 49099469, za cenu 136,- Kč/m2. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení přípojky dešťové 
kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2804/1, 2805/3, 2809/1, 
2809/9, 2813/3, 2813/4, 2817/4, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby vodárenského zařízení 
pro Investorsko inženýrská, a. s., Gorkého 658/15, Liberec 1, IČ 25047183, za cenu 136,- Kč/m2. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2804/1, 2809/1, 2809/10, 6019/1, 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. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení dešťové a 
splaškové kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1383/1, k. ú. 
Růžodol I, na dobu existence stavby vodárenského zařízení pro ELMARCO s. r. o., V Horkách 
76, Liberec 9, IČ 25421719, za cenu 88,- Kč/m2. 

6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 818, 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 88,- Kč/m2. 

7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 257/76, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2. 
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VII. Pronájem části pozemku 
Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 1089, k. ú. Rochlice u Liberce, o 
výměře 4 m2 na dobu určitou, do kolaudace stavby pro Evu a Miloslava Červencovi, Dělnická 
196/20, Liberec 6, za roční nájemné ve výši 140,- Kč. 
 
VIII.  Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N.  
1. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků  
1) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1922/21 o výměře 639 

m2, při ul. U Sila, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu  500,- Kč/m2 + náklady 
prodeje. 

2) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1415 o výměře 853 m2, 
při ul. Tanvaldská x ul. U Tělocvičny, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 700,- 
Kč/m2 + náklady prodeje. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej pozemku - staženo 
II. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi 
III. Směna pozemků 
IX.  Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N. - 1. Prodej pozemku 

 2. Prodej dvougaráže  

a  u k l á d á  

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

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 182/08 

Předkupní právo - bytová jednotka č. 277/069 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. 
277/069 v budově č. p. 277, ul. Bezová, Liberec 13, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
2877/337417 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 171/2, k. ú. Nové Pavlovice, za 
cenu 880.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 183/08 

Převod práv a závazků z nájemní smlouvy - změna v osobě subjektu - dodatek č. 
3 k nájemní smlouvě reg. č. 2240/2/93/619 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

převod práv a závazků z nájemní smlouvy reg. č. 2240/2/93/619 ze dne 23. 2. 1994 z nájemce 
PLUS – DISKONT spol. s r. o., IČ: 41328116, se sídlem Radnice, Počernická 257, Praha – 
východ, na nového nájemce Plus Nemovitosti spol. s r. o., IČ: 25708261, se sídlem Radnice, 
Počernická 257, Praha – východ, dle dodatku č. 3 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
předložit Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě reg. č. 2240/2/93/619 k podpisu. 
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T: 7. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 184/08 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberec, státní podnik „v likvidaci“ 
pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2007 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle Zprávy nezávislého auditora roční účetní uzávěrku státního podniku Podnik služeb města 
Liberce, státní podnik „v likvidaci“ za rok 2007 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ pana Kamila 
Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města. 

T: 30. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 185/08 

Odložení vyklizení bytu manželů Mlejnkových 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s odložením vyklizení bytu č. 17 o velikosti 3+1 s příslušenstvím ve 3. podlaží domu č. p. 616 
v ulici Nad Sokolovnou v Liberci 25 manželů Boženy a Miroslava Mlejnkových o 7 měsíců 

a  u k l á d á  

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k odložení vyklizení bytu č. 17 o velikosti 3+1 s příslušenstvím ve 3. podlaží domu č. 
p. 616 v ulici Nad Sokolovnou v Liberci 25 manželů Boženy a Miroslava Mlejnkových o 7 
měsíců. 

T: 8. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 186/08 

1. Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s 1. Komunitním plánem sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013 ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 187/08 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 
školství dle příloh důvodové zprávy: 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49; Základní 
škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, 
Liberec, Švermova 114/38; Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6; Základní škola, Liberec,       
U Školy 222/7; Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43; Základní 
škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404/44; Základní škola, Liberec, 
Sokolovská 328; Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina 
výšina 642; Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5; Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; 
Základní škola, Liberec, Kaplického 384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní 
škola, Liberec, Na Výběžku 118; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44; Základní škola, Liberec, Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; 
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, 
Liberec, Frýdlantská 1359/19; Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16;  
Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, 
Vzdušná 509/20; Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola 
„Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1; Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 
645/55; Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola „Sluníčko“, 
Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola „Delfínek“, 
Liberec, Nezvalova 661/20; Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8; Mateřská 
škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7; Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72;  
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova  458/19; Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 
487/27; Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Pod 
Ještědem“, Liberec, U Školky 67; Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4; Mateřská škola, 
Liberec, Matoušova 468/12; Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská 
škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7; Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 
446/29; Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, 
Oldřichova 836/5; Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12; Mateřská škola, 
Liberec, Dětská 461; Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386; Mateřská škola 
„Kytička“, Liberec, Burianova 972/2; Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100 

a  u k l á d á   

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

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 188/08 

Stanovení výše osobního příplatku paní Ilony Soukupové, ředitelky Mateřské 
školy "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovený osobní příplatek, paní Ilony Soukupové, ředitelky Mateřské školy „Sedmikráska“, 
Liberec,  Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.  

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 189/08 

Vyhodnocení nákladů a výnosů na provoz kin Lípa a Varšava za rok 2007 a 
návrh dodatku č. 15 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 ze dne 1. 4. 1995 uzavřené 
mezi Městem Liberec a Ing. Karlem Mužákem 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu Vyhodnocení nákladů a výnosů provozu kin Lípa a Varšava za rok 2007, 

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 15 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 ze dne 1. 4. 1995 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) předložit radě města vždy nejpozději do 15. 4. běžného roku zprávu Vyhodnocení nákladů a 

výnosů provozu kin Lípa a Varšava za předchozí rok, 
b) zajistit předání dodatku č. 15 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 ze dne 1. 4. 1995 k podpisu Ing. 

Karlu Mužákovi. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 190/08 

Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s finančním podílem Statutárního města Liberec ve výši 1,140.000,- Kč na obnovu kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2008 pro objekt Kulturního 
a společenského centra Lidové sady č. p. 425, Liberec 

a  u k l á d á   

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny v roce 2008 ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 191/08 

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2008 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
předložit návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2008 na jednání zastupitelstva města. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 192/08 
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IDOL – postup zavádění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu realizace projektu integrované dopravy Libereckého kraje IDOL, 

s o u h l a s í  

a) s kompromisní variantou odbavování cestujících, 
b) s akceptací zónového tarifu IDOL v prostředcích DPML mimo katastr Liberce s výjimkou 

tramvajové tratě Liberec – Jablonec n. N., 

t r v á  

c) na zachování čtvrtletního a ročního předplatného jízdného i v rámci IDOL nejméně 
v působnosti MHD Liberec s možností rozšíření tarifu MHD o týdenní předplatní jízdné, 

d) na zachování struktury a výše slev v tarifu města, přičemž akceptuje, že tyto budou platit pouze 
v prostředcích DPML (a v katastru města) 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jiřího Veselku, ředitele DPML a. s., 
připravit se zástupci KORID s. r. o. a města Jablonec n. N. přijatelné řešení způsobu dopravy mezi 
městy Liberec a Jablonec n. N. 

USNESENÍ Č. 193/08 

Rekonstrukce mostu Letná – včetně souvisejících staveb 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

realizaci stavby „Rekonstrukce mostního objektu v ulici Letná“, vč. souvisejících staveb a opatření 
podle popisu a s etapami souboru staveb I. – V. dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zastupitelstvu města ke schválení financování této akce v letech 2008 – 2010 v maximální 
výši 70,218 mil. Kč, z čehož: 
- v r. 2008 ve výši max. 30 mil. Kč  
- v r. 2009 ve výši max. 30 mil. Kč 
- v r. 2010 ve výši max.10,218 mil. Kč (pozastávka stav. prací), 

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

zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření na tuto akci prostředky rezervy rozpočtu SML pro 
rok 2008 ve výši 30 mil. Kč, 

T: ihned 
3) Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

a) zajistit výběr projektanta stavby, inženýrské firmy k zajištění přípravy staveb v etapách I – II 
– III – IV – V, v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění; 

b) navrhnout radě města text zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele pro jednotlivé etapy 
akce.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 194/08 

Pověření Miroslava Chmely zastupováním funkce ředitele Městské policie 
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Liberec 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Miroslava Chmelu zastupováním funkce ředitele Městské policie Liberec s účinností od 1. dubna 
2008 na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele Městské policie Liberec 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
a) vypracovat příslušné pracovněprávní podklady k tomuto pověření, 
b) zajistit vyhlášení výběrového řízení k obsazení uvedené funkce s podmínkami dle zákona o 

obecní policii. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 195/08 

Výběrové řízení na dodavatele tiskových služeb - outsourcing 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh znění výběrového řízení na dodavatele tiskových služeb, 

s c h v a l u j e  

parametry návrhu na výběrové řízení na dodavatele tiskových služeb 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
a) zajistit vypracování veřejné zakázky na dodavatele tiskových služeb, 
b) zajistit vypracování a vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele tiskových služeb, 
c) informovat radu města o výsledcích této veřejné zakázky. 

T: ihned, případně v návaznosti 
na jednotlivé termíny 

USNESENÍ Č. 196/08 

Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a 
Kulturními službami Liberec, s. r. o., dne 11. 12. 2000 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jiřího Kittnera, primátora města, podpisem dodatku č. 7. 

USNESENÍ Č. 197/08 

Prodej vyřazeného osobního vozu Škoda Favorit 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej vyřazeného osobního automobilu Škoda Favorit LBI 64 – 33 za 4000,- Kč s 50 % provizí 
autobazaru 

Strana 9 (celkem 10) 



Strana 10 (celkem 10) 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
projednat prodej osobního automobilu v likvidační komisi s následným podpisem kupní smlouvy. 

T: 30. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 198/08 

Prodloužení zápůjčky movitého majetku – uměleckých děl 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení bezplatné zápůjčky obrazů od Oblastní galerie v Liberci, v zasedací místnosti č. 210 
v budově radnice.  
Jedná se o tyto obrazy: 
Výzdoba zasedací místnosti liberecké radnice (číslo 210, budova radnice) 
1. Karel Postl – Zámek Grabštejn, 1815 

olej, plátno, 108,8 x 154 cm 
inv. č. O 451 
pojistná cena: 400.000,- Kč 

2. Karel Postl – Zámek Frýdlant, 1815 
olej, plátno, 109 x 154 cm 
inv. č. O 450 
pojistná cena: 400.000,- Kč 

3. Leopold Stephan – Krajina v horách, 1851 
olej, plátno, 127 x 144 cm 
inv. č. O 877 
pojistná cena: 400.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
připravit k uzavření příslušný dodatek č. 3 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 11/2005 ze dne 29. 4. 2005. 

T: duben 2008 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Zvýšení ceny vstupného pro dospělé návštěvníky Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace, od 30. března 2008 do 25. října 2008 (sezónní vstupné) – Mgr. Kalous 

 

 

 

 

 
 

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 
 


