
 

U S N E S E N Í  

 Z 8. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 15. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 199/08 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
I. Nájem 
Rada města schvaluje nájem pozemků parc. č. 134, parc. č. 135/1, parc. č. 136 a parc. č. 137 v k. ú. 
Horní Hanychov pro Sportovní klub JEŠTĚD, Jablonecká 8/31, PSČ 460 01 Liberec I – Staré 
město, IČ:  64040577, na dobu určitou, s platností nájemní smlouvy od dne jejího podpisu do 31. 
12. 2017, a za roční nájemné v celkové výši 61.710,- Kč. 
 
II. Budoucí přijetí daru 
Rada města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru části pozemkových parcel č. 4001/5, 
4001/13 a 3963/1 v k. ú. Liberec z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 
IV – Perštýn, IČ: 70891508 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec I, IČ: 262978. 
 
III. Budoucí dar 
Rada města schvaluje budoucí poskytnutí daru p. p. č. 4001/9 a části p. p. č. 4001/10 v k. ú. 
Liberec z vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 262978 do 
vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 70891508. 
 
IV. Změna smlouvy 
Rada města schvaluje změnu článku II. bod 2.1. smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. j. 
7003/06/0181 týkající se uvedení zpracovatele architektonické studie na Ing. arch. Ludmila 
Pražáková a dokumentace od Ing. Jiřího Khola z firmy ANTA.CT, s. r. o. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
V. Prodej budovy 
VI. Přijetí daru 
VII. Směna 
VIII. Bezúplatný  převod 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body V., VI., VII. a VIII. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 200/08 

Městský fond rozvoje bydlení - vyúčtování r. 2007 a návrh rozdělení finančních 
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prostředků na r. 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s předloženou zprávou o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení (MFRB) Statutárního 
města Liberec za rok 2007, 

b) s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků pro rok 2008, a to těmto žadatelům: 
1. Továrna, spol. s r. o., IČO 48269611, Ing. Vlastimil Žihla – jednatel,  se sídlem Nám. Č. Bratří  

26/13, Liberec 5, 460 01, na výstavbu kanalizace dešťové, splaškové, vodovodu, komunikace a 
chodníků v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec, navržená výše dotace: 2,5 mil. Kč, 

 2. Vít Rakušan, Na Skřivanech 327, 460 15 Liberec 15, na výstavbu kanalizace, v k. ú. Starý 
Harcov, obec Liberec, navržená výše dotace: 1,5 mil. Kč, 

3. Ing. Roman Lochmann a Miroslava Lochmannová, Na Žižkově 812, 460 06 Liberec, na výstavu 
vodovodního řadu v k. ú. Vesec u Liberce, obec Liberec, navržená výše dotace: 225 tis. Kč, 

4. Josef  Kotek a Zora Kotková, Šimonovická 84, 463 12 Liberec XXV, na výstavbu komunikace  
veřejného osvětlení v k. ú. Vesec u Liberce, obec Liberec, navržená výše dotace: 0,5 mil. Kč, 

s c h v a l u j e  

převod finanční částky ve výši 2,957 mil. Kč do rozpočtu Statutárního města Liberec, odboru 
rozvojových projektů, jako finanční spoluúčast města pro realizaci akce „Výstavba inženýrských 
sítí Krásná Vyhlídka“, 

z r u š u j e  

část usnesení rady města, přijatého na jejím 8. zasedání konaném dne 17. 4. 2007, č. 195/07 odst. 2 
a část usnesení rady města, přijatého na jejím 12. zasedání konaném dne 19. 6. 2007, č. 332/07, 
bod A, odst. 2 v plném rozsahu 

a  u k l á d á   

1) Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, předložit: 
a) zprávu o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení (MFRB) Statutárního města Liberec 

za rok 2007, 
b) návrh na převedení finanční částky ve výši 2,957 mil. Kč z rozpočtu MFRB do rozpočtu 

Statutárního města Liberec, odboru rozvojových projektů, jako finanční spoluúčast města pro 
realizaci akce „Výstavba inženýrských sítí Krásná Vyhlídka“, 

c) návrh rozdělení finančních prostředků z MFRB pro rok 2008, 
d) návrhy na zrušení částí usnesení zastupitelstva města č. 61/07, odst. 2 a č. 104/07, část A, odst. 2 

ke schválení zastupitelstvu města,                                                                                 

T: 04/2008 
2) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu ekonomického odboru,  

zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2008 návrh na převod výše uvedené finanční 
částky z MFRB do rozpočtu odboru rozvojových projektů.                                                                         

T: 06/2008 

USNESENÍ Č. 201/08 

Integrovaný plán rozvoje města: zřízení „Řídícího výboru“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zřízením Řídícího výboru pro Integrované plány rozvoje města pro plánovací období 2007 -
2013 předkládaném v rámci Regionálního operačního programu NUTS II SV ve složení: 

č. Partnerská 
organizace 

jméno Funkce Právo 
hlasování 

Poznámka 

1 Statutární město 
Liberec 

Ing. Ivo Palouš Náměstek 
primátora pro 

ano  
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rozvoj a  ÚP 
2 Statutární město 

Liberec 
Ing. Ondřej Červinka Náměstek 

primátora pro 
vzdělávání, sport, 
kulturu a CR 

ano  

3 ANNOLK Ing. Lidie Vajnerová Místopředsedkyně 
ANNOLK 

ano Zástupce NNO 

4 KÚLK 
(variantně 
CVLK) 

RNDr. Vít Příkaský Náměstek hejtmana 
pověřený vedením 
resortu  

ano Zástupce 
KÚLK 

5 TU Prof. Dr. Ing. Zdeněk 
Kůs 

Prorektor (rektor) ano Zástupce TU 

6 OHK Ing. Martin Procházka Ředitel OHK ano Zástupce 
podnikatelů 

7 ZOO RNDr. David Nejedlo Ředitel  ano  
8 ÚRR NUTS II 

SV 
Ing. Michal Vereščák Vedoucí územního 

odboru realizace 
programu - Liberec 

ne Zástupce Úřadu 
regionální rady-
dohlíží 

9 SML Bc. Jiří Pilný Manažer IPRM ne Tajemník ŘV 
 

2. se zřízením Řídícího výboru pro Integrovaný plán rozvoje města pro plánovací období 2007 -
2013 předkládaném v rámci Integrovaného operačního programu ve složení: 

č. Partnerská 
organizace 

jméno Funkce Právo 
hlasování 

Poznámka 

1 Statutární město 
Liberec 

Ing. Ivo Palouš Náměstek 
primátora pro 
rozvoj a  ÚP 

ano  

2 Statutární město 
Liberec 

Naděžda Jozífková Náměstek 
primátora pro 
vzdělávání, sport, 
kulturu a CR 

ano  

3 ZŠ Dobiášova Mgr. Ivo Svatoš ředitel ano  
4 KÚLK 

 
RNDr. Vít Příkaský Náměstek 

hejtmana pověřený 
vedením resortu  

ano Zástupce 
KÚLK 

5 Bytová družstva a 
společenství 
vlastníků 

Miroslav Matějka Předseda BD PS ano 1 společný 
zástupce SBD 
PS, Sever a 
Osada SV 

6 OHK Ing. Martin Procházka Ředitel OHK ano Zástupce 
podnikatelů 

7 Osadní výbor 
Rochlice 

Oldřich Jeníček 
(Ing. Vít Hovorka) 

Předseda OV 
(náhradník) 

ano Zástupce NNO 

8 ÚRR NUTS II 
SV 

Ing. Michal Vereščák Vedoucí územního 
odboru realizace 
programu - Liberec 

ne Zástupce Úřadu 
regionální rady-
dohlíží 

9 SML Bc. Jiří Pilný Manažer IPRM ne Tajemník ŘV 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh složení řídících výborů ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 04/2008 

USNESENÍ Č. 202/08 
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MS 2009: Sanace svahu ve Sportovním areálu Ještěd Sportovní areál Ještěd a 
Vesec – výstup z připomínkového řízení 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

- předloženou informaci o technických opatřeních sanace svahu ve skokanském areálu Ještěd, 
- informaci o návrzích na dodatečné práce ve Skokanském areálu Ještěd a v Rekreačním a 

sportovním areálu Vesec, 

s c h v a l u j e  

zadání zpracování: 
- realizační projektové dokumentace na stavbu „Sanace svahu Ještěd“, 
- projektové dokumentace na úpravu stavby J8 – Západní tribuna, 
-  projektové dokumentace na dodatečné práce ve Sportovním areálu Ještěd, 
- projektové dokumentace na dodatečné práce ve Rekreačním a sportovním areálu Vesec, 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
a) zajistit zpracování jednotlivých, výše uvedených, projektových dokumentací ve stanoveném 

rozsahu, 

T: neprodleně 
b) nárokovat v nejbližším rozpočtovém opaření do rozpočtu odboru rozvojových projektů pro 

rok 2008 finanční částku ve výši 1 200 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících se  
zpracováním výše uvedených projektových dokumentací, 

T: 30. 6. 2008 - kontrolní 
2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství kultury a sportu, 

po zpracování příslušných projektových dokumentací vyhlásit samostatná výběrová řízení, 
event. v rámci stanovených postupů vyhlásit jednací řízení bez uveřejnění, na dodavatele akcí: 
- Sanace svahu Ještěd,  
- J8 – Západní tribuna, 
- dodatečné práce ve Sportovním areálu Ještěd 
- dodatečné práce v Rekreačním a sportovním areálu Vesec. 

T: 30. 4. 2008 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 203/08 

Město Liberec – turisticky přívětivý region – zahájení výběrových řízení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

ukládací podmínku usnesení rady města č. 134/08 ve znění: 
„ukládá 
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“ 

s c h v a l u j e   

A) nový text ukládací podmínky ve znění: 
 „ukládá 
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2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) - zajistit úplnou realizaci projektu v případě přiznání dotace, 

 T: 30. 6. 2008  kontrolní 
 - zajistit zajištění a vyhlášení příslušných výběrových řízení na dodavatele projektu  či jeho 

jednotlivých částí,  

T: ihned 
- zajistit spolufinancování projektu z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu po celou dobu 

trvání projektu, 

T: 30. 6. 2008 – kontrolní“ 
B) složení komise pro otevírání obálek pro zjednodušené podlimitní řízení  na dodávku MOS a  

zjednodušené podlimitní řízení  na služby:  
člen funkce náhradník funkce 

Mgr. Pavel Kalous Vedoucí odboru SK Jitka Strasserová SK 

Burianová Naďa Produkt manažer Kuchtová Pavlína SK 

Dörflerová Markéta, DiS. Zástupce PR Mgr. Jan Audy Vedoucí odboru PR 

 
C) složení hodnotící komise pro zjednodušené podlimitní řízení  na dodávku MOS a  zjednodušené 

podlimitní řízení  na služby: 
člen funkce náhradník Funkce 

Ing. Ondřej Červinka Náměstek primátora Naděžda Jozífková Náměstek primátora 

Ing. Ivo Palouš Náměstek primátora Milan Šír Náměstek primátora 

Mgr. Pavel Kalous Vedoucí odboru SK Jitka Strasserová SK 

Naďa Burianová Produkt manažer Pavlína Kuchtová SK 

Dörflerová Markéta DiS. Zástupce PR Mgr. Jan Audy Vedoucí odboru PR 

USNESENÍ Č. 204/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
IV. Záměr prodeje a ceny objektů 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 333, ul. U Krematoria (Dr. M. 

Horákové), Liberec 4, včetně pozemků p. č. 3857, 3858/1, 3858/2, 3858/3 včetně stavby, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 3859/1, p. č. 
3859/3, k. ú. Liberec, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, za cenu 10,000.000,- Kč. 

2. Rada města po projednání: 
a) zrušuje usnesení Rady města č. 238/07, oddíl IV., bod 7., ze dne 15. 5. 2007 – záměr prodeje 

budovy č. p. 441, ul. Srbská, Liberec 11, včetně pozemků p. č. 1194, 1189, k. ú. Růžodol I, 
formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 6,700.000,- Kč, 

b) schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 441, ul. Srbská, Liberec 11, včetně pozemků p. č. 1194, 
1189, k. ú. Růžodol I, nájemci objektu: sdružení CENTRUM VOLNÉHO ČASU – 
ARABELA, IČ: 26627957, se sídlem Holubova 647, Liberec XXV – Vesec, za cenu 
4,690.000,- Kč. 

 
V. Záměr směny pozemků 
Rada města po projednání schvaluje záměr směny pozemku p. č.  2593/2, k. ú. Liberec, ve 
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vlastnictví: Ing. Jaromír Johann, Vřesová 139, Liberec 15, za pozemek p. č. 159/1, k. ú. 
Kunratice u Liberce ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 
00262978, s doplatkem městu. 
 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 432, k. ú. Nové Pavlovice, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 
27232425, za cenu 88,- 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. 577/1, 577/6, 578/2, k. ú. Nové 
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. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 118, 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. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 750, 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. 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov, 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. 

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. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2. 

7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 117/1, 217/10, k. ú. Pilínkov, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- 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. 1203/1, k. ú. Krásná Studánka, 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 40,- Kč/m2. 

 
VII. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města po projednání schvaluje pronájem nebytového prostoru – garážového stání v ul. Česká 
617, Liberec 25, Ruzanně Grigoryan, rok narození 1965, bytem Česká 617, Liberec 25, nájemné 
200,- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady. 
 
VIII. Pronájem části pozemku k reklamním účelům 
Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 581/1 v k. ú. Liberec, na dobu 
určitou do 31. 8. 2012, pro SALMA CREATIV TEAM s. r. o., Pražská 38, Liberec 1, IČ: 
25038851, za roční nájemné ve výši 8.000,- Kč. 
 
X. Pronájem částí pozemků k reklamním účelům 
1. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Liberec, na dobu 

určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

2. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 5788/1 v k. ú. Liberec, na dobu 
určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

3. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 4055 v k. ú. Liberec, na dobu 
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určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

4. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 4057/1 v k. ú. Liberec, na dobu 
určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

5. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 4144 v k. ú. Liberec, na dobu 
určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

6. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 5788/1 v k. ú. Liberec, na dobu 
určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

7. Rada města po projednání schvaluje nájem části pozemku p. č. 5831/2 v k. ú. Liberec, na dobu 
určitou do 31. 8. 2012, pro Outdoor Akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za roční 
nájemné ve výši 45.000,- Kč. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej budovy 
II. Prodej pozemku 
III. Výkup pozemků 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 205/08 

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

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 66/08 ze dne 5. 2. 2008 

a  s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., 
dle Přílohy č. 1. 

USNESENÍ Č. 206/08 

Zrušení předkupního práva - Sokolovské nám. 256, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 256/01 v budově č. p. 
256, nám. Sokolovské, Liberec 1, včetně příslušného podílu o velikosti 1428/10000 na společných 
částech budovy a pozemcích p. č. 441 a p. č. 442/2, k. ú. Liberec, po zaplacení poplatku ve výši 
57.120,- Kč. 

USNESENÍ Č. 207/08 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
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Liberec za I. čtvrtletí 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 
2008 

a  u k l á d á  

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

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 208/08 

Záměr zajištění vlastních zdrojů pro investiční akci Tramvajová trať Rochlice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým záměrem zajištění vlastních zdrojů pro investiční akci Tramvajová trať Rochlice 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 209/08 

Petice, ve které občané vyjadřují svůj nesouhlas s termínem splatnosti místního 
poplatku za komunální odpad 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1) petici, ve které občané vyjadřují svůj nesouhlas s termínem splatnosti místního poplatku za 
komunální odpad, 

2) návrh odpovědi na petici 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
informovat zastupitelstvo města o petici a navržené odpovědi. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 210/08 

Doplnění plánu kontrol odboru kontroly a interního auditu na r. 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na doplnění plánu kontrol odboru kontroly a interního auditu o kontrolu 
hospodaření Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, Liberec 6, za 
roky 2006 a 2007. 
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USNESENÍ Č. 211/08 

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 3/2008  
Mohrová Marika  Liberec 6, Majakovského 649   F – 14 
Hájková Vlasta  Liberec 31, Rybízová 249   STH – 18 
Tauchmanová Lieselotte Liberec 7, 28. října 10/89   XVI – 9 
Růžička Josef  Liberec 8, Kubelíkova 33   L – 11 
Bartoš Petr   Liberec 5, Husova 56    K – 15 
Mráčková Helena  Liberec 3, Hanychovská 22   DK – 135 
Píchová Zdeňka  Liberec 6, Burianova 8    K – 10 
Kořínková Květoslava Liberec 5, Na Výšinách 440/14   L – 147 
Košák Vít   Liberec 23, Turnovská 240   L – 138 
Šeda Vlastimil, Ing.  Liberec 1, Riegrova 6    L – 205 
Novák Jaroslav  Liberec 12, Podzimní 199   L – 178 
Ženíšková Jana  Liberec 10, Preslova 22    L – 64 
Beláňová Lenka  Liberec 3, Americká 768/96   NO – 56 
Vít Josef   Liberec 12, Šimáčkova 398   L – 36 
Zimmermannová Alexandra Liberec 6, Ježkova 909/13   D – 27a 
Pavlík Petr   Liberec 23, Hodkovická 431   NO – 32 
Jomrich Boris  Liberec 5, SNP 391    XV – 10 
Gádóczi František  Liberec 12, Hrdinů 34/30   NO – 68 
Stinka Miloslav  Liberec 8, Ještědská 139/11   L – 12 
Pleštilová Soňa  Liberec 13, Sokolovská 273/25   J – 85 
Hegedüšová Margita Liberec, Osečná 146    XIV – 88 
Jaroš Miroslav  Liberec 11, Jílovská 339/1   T – 8 
Štorcová Kamila  Liberec 6, U Potůčku 618   L – 248 
Ryšavý Ladislav  Liberec 25, U Libeny 609   J – 93 
Součková Eva  Liberec 1, Javorová 5    Z 17-13 
Smitková Anna  Liberec 6, Gagarinova 786   STF – 89 
Seifert Václav  Liberec 1, Luční 1007/14   J – 47 
Režný Jaroslav  Liberec 1, Riegrova 202/10   K – 11 
Chvalkovský Miroslav Liberec 8, Jičínská 176    L – 153 
Tučková Jarmila  Liberec 6, Kamenická 458   L – 212 
Vrátný Pavel  Liberec 30, Dlážděná 1417   E – 42 
Praisová Brigita  Liberec 15,  Sněhurčina 704   J – 11 
BÚI  NGOC  HÁI  Frýdlant v Č., Sídlištní 1186   NO – 80 
Macková Elena  Liberec 13, Borový vrch 289/16   NO – 64 
Pohlová Ilona  Liberec 6, Vlnařská 836/4   NO – 19 
Hartig Petr   Liberec 6, Na Žižkově 58   NO – 65 
Koděra Martin  Liberec 30, Dlážděná 1429   NO – 66 
Pýrková Laděna  Liberec 30, Dřevařská 870   E – 35 
Srpová Jiřina  Liberec 1, Fibichova 1283/5   V – 27 
Matesová Věra  Liberec 22, Ostašovská 149   J – 20 
Sobotka, Ing.  Liberec 33, K Bedřichovce 28   L – 151 
Pavlů Jitka, Mgr.   Liberec 15, Sosnová 475   L – 226 
Novotný Leoš  Liberec 8, Finská 270    L – 66 
Čechák Jan   Liberec 19, U Pily 344    XXI – 8 
Dvořák Jiří   Liberec 9, Čerchovská 191/15   L – 142 
Horálková Ivana  Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá 149  L – 113 
Mácha Josef  Liberec 10, Anglická 826   ST – 16 
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Špísová Jindra  Liberec 12, Podzimní 362   M – 17 
Němečková Helena  Varnsdorf, Křížkovského 2062   IX – 7 
Kasal Emil   Smržovka, Luční 1288    L – 278 
Oušková Jana, MUDr. Liberec 1, Ondříčkova 730/1   L – 224 
Ehrlich Ivo   Liberec 10, Tovární 284   L – 285 
Součková Daniela  Most, Antonína Dvořáka 2202   M – 7 
Kučerová Jaroslava  Mohelnice n. J., Podolí 52   STF – 58 
Slezák Jindřich  Liberec 3, Domažlická 784/5   NO – 10 
Lajtkepová Růžena  Liberec 4, U Krematoria 24   T – 2 
Zeh Ivan   Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 59  Z 1 – 27 
Houdková Petra  Liberec 7, Gagarinova 783   H – 21 
Motyčka Věroslav  Liberec 5, Vojtěšská 446   III – 115 
Paclt Zdeněk  Liberec 5, Ječná 505    S – 12 
Štolba Václav  Liberec 6, Chabarovská 296   S – 29 
Folbergerová Ivana  Liberec 5, Vlčí vrch 10    STH – 19 
Matysová Zdeňka  Liberec 6, Majakovského 648   T – 37 
Kimmerová Ludmila Liberec 4, Energetiků 526/4   HK – 33 
Jílková Božena  Jablonec n. N., Švédská 25   KZ VI-20 
Anděl Jiří   Liberec 6, Šlikova 406    F - 15 
Černík Ivo   Liberec 1, Mozartova 3    M - 12 
Altman František  Liberec 6, Gagarinova 796   M - 59 

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: 25. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 212/08 

Návrh smluvních vztahů mezi Statutárním městem Liberec a euroAWK, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na 
městských pozemcích ze dne 5. 3. 1992 mezi Statutárním městem Liberec a euroAWK, s. r. o. (dle 
přílohy) 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
zajistit uzavření smluv dle předložených návrhů.  

T:  ihned 

USNESENÍ Č. 213/08 

Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem nové majetkové přílohy ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace, s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2008 

a  u k l á d á  
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Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 214/08 

Přidělení služebních bytů, prodloužení smluv o ubytování v ubytovně pro 
neplatiče 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Janě Havlíkové - přidělení služebního bytu Policie ČR o velikosti  1+1, 1. kategorie v ulici U 
Sila 1205, 

2) Pavlu Jiránkovi - přidělení služebního bytu Technické univerzity Liberec o velikosti 1+1, 1. 
kategorie v ulici U Sila 1204, 

3) Janu Ročkovi - přidělení služebního bytu Policie ČR o velikosti 1+1, 1. kategorie v ulici U Sila 
1205, 

4) MUDr. Petru Wagnerovi - přidělení služebního bytu Krajské nemocnice Liberec, a. s., 
o velikosti  3+1, 1. kategorie v ulici U Sila 1201, 

5) Naděždě Vondráčkové - prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně pro neplatiče v Liberci 
17, Kateřinská 156 o 6 měsíců, 

6) Pavlu Grundzovi - prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně pro neplatiče v Liberci 17, 
Kateřinská 156 o 6 měsíců 

a  u k l á d á  

Aleně Bartoníčkové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sociálních a zdravotních 
služeb,  
vydat pokyny k uzavření nájemních smluv a uzavřít dodatky ke smlouvě na prodloužení 
ubytování. 

T: 31. 5. 2008 

USNESENÍ Č. 215/08 

Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
města Liberce KONTAKT 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na úpravu platu Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
města Liberce KONTAKT, s účinností od 1. května 2008 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,  
zajistit vypracování příslušného dodatku ke smlouvě o odměňování ředitele příspěvkové 
organizace, 

T: neprodleně 
2) Aleně Bartoníčkové, vedoucí oddělení sociálních a zdravotních věcí, 

seznámit Michaela Dufka s příslušným usnesením rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 216/08 
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Navýšení kapacity mateřských škol v oblasti Dolní Hanychov, Janův Důl 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) rekonstrukci (nástavbu) pavilonu v areálu Mateřské školy „Pohádka“, Strakonická 211/12, 
Liberec, 

b) vypsání výběrových řízení na dodavatele stavby na akci „Rekonstrukce Mateřské školy 
„Pohádka“, Strakonická 211/12, Liberec“, 

c) členy komise pro otevírání obálek na akci „Rekonstrukce Mateřské školy „Pohádka“, 
Strakonická 211/12, Liberec“: 

Jmenovaní členové: 
1. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
2. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
3. Ing. Martina Rychecká jednatelka společnosti Compet Consult s. r. o., pověřené 

výkonem zadavatelských činností 
Jmenovaní náhradníci: 
1. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
2. Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
3. Ing. Iveta Martínková  zástupce společnosti Compet Consult s. r. o. 
 
d) členy hodnotící komise na akci „Rekonstrukce Mateřské školy „Pohádka“, Strakonická 

211/12, Liberec“: 
Jmenovaní členové: 
1. Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2. Ing. Ivo Palouš náměstek primátora 
3. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
4. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
5. Jana Najmanová   ředitelka mateřské školy 
6. Ing. Martina Rychecká jednatelka společnosti Compet Consult s. r. o., pověřené 

výkonem zadavatelských činností 
Jmenovaní náhradníci: 
1. Ing. Jiří Kittner   primátor města 
2. Naděžda Jozífková  náměstkyně primátora 
3. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
4. Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
5. Věra Pacltová   zástupce ředitele mateřské školy 
6. Ing. Iveta Martínková  zástupce společnosti Compet Consult s. r. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce Mateřské školy „Pohádka“, 
Strakonická 211/12, Liberec“. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 217/08 

Jmenování nové členky komise občanských obřadů 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Jaroslavu Kašparovou, bytem Na Hradbách 1348/7, Liberec 1 členkou komise občanských 
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obřadů 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 218/08 

Dodatky ke zřizovacím listinám kulturních  příspěvkových organizací s 
vymezením majetku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatky ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací Zoologická zahrada 
Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec 
s vymezením svěřeného majetku 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit dodatky ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací s vymezením 
svěřeného majetku Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 219/08 

Žádost o souhlas s nákupem vozidel příspěvkovou organizací ZOO Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s obnovením vozového parku Zoologické zahrady Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu ekonomického odboru,  
zařadit do návrhu 2. rozpočtového opatření částku 669.018,- Kč na úhradu akontace vozu 
Peugeot Boxer, 

T: 06/08 
2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

a) zařadit do návrhu některého z dalších rozpočtových opatření konkrétní částku (dle platného 
kurzu EUR) na úhradu akontace vozů Mitsubishi a MAN TGL ve výši maximálně 1,5 mil. 
Kč, 

T: 09/08 
b) zařadit do návrhu některého z dalších rozpočtových opatření konkrétní částku (dle platného 

kurzu EUR) na úhradu měsíčních leasingových splátek pro rok 2008 ve výši maximálně 
316.000,- Kč, 

T: 09/08 
c) písemně seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 220/08 
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Žádost o souhlas s mimořádným čerpáním investičního fondu příspěvkové 
organizace ZOO Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s mimořádným čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, 
ve výši 264.180,- Kč za účelem realizace bezbariérového přístupu do pavilonu žiraf 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 221/08 

Schválení výsledků výběrových řízení na akce „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  

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

a  u k l á d á  

1) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení firem Stavby silnic a železnic a. s., BREX spol. s r. o. a uzavřít smlouvu o dílo 
s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci „MS 2009 – J.13 Garáž pro rolby“, firmou 
Regionální stavební s. r. o., s nabídkovou cenou 23,777.558,- Kč včetně DPH, 

T: po uplynutí zákonných lhůt 
b) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení firem BREX spol. s r. o., SYNER s. r. o., STRABAG a. s. a uzavřít smlouvu o dílo 
s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci „MS 2009 – J.17 Přístupová komunikace 
Parkoviště – Lanovka ČD“, firmou Regionální stavební s. r. o., s nabídkovou cenou 
14,736.526,- Kč včetně DPH, 

T: po uplynutí zákonných lhůt 
2) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu ekonomického odboru, 

zařadit v rámci rozpočtového opatření částku ve výši 38,514.084,- Kč do rozpočtu odboru 
školství, kultury a sportu. 

T: neprodleně po přidělení 
dotace ze státního rozpočtu 

USNESENÍ Č. 222/08 

Návrh zadání nového územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh zadání nového územního plánu města Liberec 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, 
k zajištění dalších kroků k pořízení nového územního plánu města Liberec. 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 223/08 

Schválení předložení zadání 29. 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 29. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 29. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 29. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 224/08 

Schválení předložení zadání 29.B 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 29.B změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 29.B změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 29.B změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 225/08 

Žádost o použití znaku města - MVV Energie CZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné použití loga Statutárního města Liberec na novou webovou prezentaci společnosti MVV 
Energie CZ v České republice 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

 15



USNESENÍ Č. 226/08 

Žádost o použití znaku města - Soukup & David 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatné použití znaku Statutárního města Liberec ve Velké turistické encyklopedii – Liberecký 
kraj 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 227/08 

Přistoupení příspěvkových organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
Kojenecký ústav a dětský domov Liberec a Naivní divadlo Liberec k rámcové 
smlouvě s T-Mobile CZ, a. s., jako oprávněných osob a převzetí s tím spojených 
ručitelských závazků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přistoupením příspěvkových organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Kojenecký 
ústav a dětský domov Liberec a Naivní divadlo Liberec, jako oprávněných osob, k rámcové 
smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich 
příslušenství mezi Statutárním městem Liberec a T-Mobile CZ, a. s., 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit převzetí ručitelských závazků za uvedené příspěvkové organizace dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit toto doporučení ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 228/08 

Bezúplatný převod materiálu z majetku SDH do majetku města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatný převod materiálu z majetku SDH do majetku Statutárního města Liberec, viz příloha č. 1 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit bezúplatný převod materiálu z majetku SDH do 
majetku Statutárního města Liberec. 

T: červen 2008 

USNESENÍ Č. 229/08 
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Valná hromada společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. 
s. (IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71) dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 1. května 2008 člena představenstva této společnosti: 
Monika Martišová, bytem Liberec I, Krajinská 1247/5, 

v o l í  

s účinností od 1. května 2008 člena představenstva této společnosti, a sice: 
JUDr. Eva Trsová, bytem Liberec XXX, Vnější 1390 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
a) zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení změny do 

dokumentů této společnosti,  
b) zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení veškerých 

úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu na změnu zápisu 
v obchodním rejstříku. 

T: účinnost rozhodnutí Rady 
města Liberec ve funkci 
valné hromady společnosti 
Dopravní podnik města 
Liberce, a. s., k 1. 5. 2008 

USNESENÍ Č. 230/08 

Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Liberecká IS, a. s. (IČO 25450131, 
se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01) dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 1. května 2008 člena dozorčí rady této společnosti:  
Marek Štros, bytem Liberec XXX, Zavřená 1356, 

v o l í  

s účinností od 1. května 2008 člena dozorčí rady této společnosti, a sice: 
Jan David, bytem Liberec XXX, Dlážděná 1426, 463 11 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
a) zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení změny do 

dokumentů této společnosti,  
b) zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení veškerých 

úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu na změnu zápisu 
v obchodním rejstříku. 

T: účinnost rozhodnutí Rady 
města Liberec ve funkci 
valné hromady společnosti 
Liberecká IS, a. s., k 1. 5. 
2008 
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USNESENÍ Č. 231/08 

Lázně císaře Františka Josefa I. - průběžná zpráva o provedených zabezpečovacích 
a sanačních prací na budově lázní k 31. 3. 2008 a návrh opatření na jejich dokončení 
v roce 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

průběžnou zprávu o provedených zabezpečovacích a sanačních prací na budově lázní k 31. 3. 
2008, 

s c h v a l u j e   

- dosavadní postup Magistrátu města Liberec při provádění těchto prací, 
- návrh opatření k jejich dokončení v roce 2008 

a  u k l á d á  

1) Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit realizaci dokončení zabezpečovacích a sanačních prací v celkovém objemu 7.000.000,- 
Kč v roce 2008 a to v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

T: 31. 10. 2008 
2) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření prostředky z rezervy rozpočtu Statutárního města 
Liberec pro rok 2008 ve výši 2.000.000,- Kč k dodatečnému doplnění stávajícího objemu 
5.000.000,- Kč určeného k opravě budovy lázní. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 232/08 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 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.  

USNESENÍ Č. 233/08 

Jmenování vedoucí odboru kontroly a interního auditu Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka Magistrátu města Liberec, 
Ing. Marii Vozobulovou do funkce vedoucí odboru kontroly a interního auditu Magistrátu města 
Liberec dle důvodové zprávy s datem nástupu do funkce s účinností od 1. května 2008 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
provést jmenování nové vedoucí odboru podle zákona.     

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 234/08 

Zpráva k žádosti o schválení dodatku č. 3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
číslo SH/573/2005/D3 mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a Statutárním 
městem Liberec za účelem výstavby operačního střediska a nového kamerového 
systému Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SH/573/2005/D3 mezi Krajským úřadem 
Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec za účelem výstavby operačního střediska a 
nového kamerového systému Městské policie Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
dodatek č. 3 smlouvy SH/573/2005/D3 o nájmu nebytových prostor podepsat. 

T:  ihned 

USNESENÍ Č. 235/08 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2008“ zastupitelstvu města. 

T: 24. 4. 2008 

USNESENÍ Č. 236/08 

Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 3. 2008 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 27. března 2008, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 237/08 

Organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva města konaného 24. 4. 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 24. dubna 2008 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse (Prezentace Občanského sdružení Cyklisté Liberecka - CYKLOSTEZKA NISA – 

LIBEREC SEVER) 
3. 1. Komunitní plán sociálních služeb Regionu Liberec na období 2008 – 2013 
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4. Majetkoprávní operace 
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
6. Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2007 a návrh rozdělení finančních prostředků 

na rok 2008 
7. Integrovaný plán rozvoje města: zřízení „Řídícího výboru“ 
8. Kruhový objezd Česká mládež – OC Nisa – smlouva o spolupráci 
9. Záměr zajištění vlastních zdrojů pro investiční akci Tramvajová trať Rochlice 
10. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2008 
11. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 

2008 
12. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 

sociální péče Liberec 
13. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 
14. Dodatky ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací s vymezením majetku 
15. Přistoupení příspěvkových organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Kojenecký 

ústav a dětský domov Liberec a Naivní divadlo Liberec k rámcové smlouvě s T-Mobile CZ, a. 
s., jako oprávněných osob, a převzetí s tím spojených ručitelských závazků 

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

17. Rekonstrukce mostu Letná – včetně souvisejících staveb 
18. Zadání 29. změny územního plánu města Liberce 
19. Zadání 29. B změny územního plánu města Liberce 
20. Odvolání člena Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec a jmenování nového člena 

Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 
21. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2008 
22. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva konaného dne 27. března 

2008 
23. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Koupě bývalého objektu COI v Konopné ulici 776, Liberec 14 (žádost pana Jaroslava Krupičky, 
chráněná dílna) – Ing. Kittner 

 

 

 

 
Ing.  Jiř í   K i  t  t  n e r   v.  r.      Ing. Ivo  P a l  o u š   v .  r.      

primátor města náměstek primátora 
 

 

 
Přílohy: 
 
Příloha k usnesení č. 205/08 -  Smlouva o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec užívaných Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. 
 
Příloha k usnesení č. 212/08 - Dodatek ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování 
reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích uzavřené dne 5. 3. 1992 
 
Příloha k usnesení č. 228/08 - Bezúplatný převod materiálu z majetku SDH do majetku města Liberec 
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Příloha k usnesení č. 205/08 
Příloha č. 1 

 
SMLOUVA  NÁJEMNÍ 

č. j. 4/08/0049 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec 1 
zastoup. primátorem Ing. Jiřím Kittnerem 
IČO: 262 978 
bank. spoj.: KB 19-7963840207/0100 
jako pronajímatel na straně jedné 
a 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, 
oddíl B, vložka 1651 
IČO: 27283933 
DIČ: CZ27283933 
se sídlem Liberec, Staré Město, Husova 10, 460 01 Liberec 
zastoup. MUDr. Luďkem Nečesaným, předsedou představenstva 
bank. spojení: KB Liberec, č. ú. 36 631 461/0100 
jako nájemce na straně druhé 
 

I. Předmět smlouvy 
 

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

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

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

 
2. Nájem byl schválen radou města dne 15. 4. 2008. Záměr nájmu byl zveřejněn 7. 3. 2008 – 25. 3. 2008. 
3. Předmětem smlouvy je nájem objektů a pozemků uvedených v čl. I/1 dále jen předmět nájmu,  

velikost všech pronajatých nebytových prostor v těchto objektech - 15 856 m2. 
4. Nájemce je oprávněn a povinen používat předmět nájmu v souladu se svým předmětem podnikání. 

Nájemce není oprávněn užívat předmět nájmu k jinému účelu. 
 

//. Cenová ujednání: 
 

1. Nájemné se sjednává dohodou obou smluvních stran, a to ve výši 
 800,-Kč za jeden m2 ročně + DPH dle platných právních předpisů  
roční výše nájemného 12 684 800,- Kč + DPH dle platných právních předpisů 
 roční nájemné za pronajaté pozemky 3 171 200,- Kč + DPH dle platných právních předpisů 
celková výše měsíčního nájemného 1 321 333,- Kč + DPH dle platných právních předpisů 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IV. Závěrečná ujednání: 

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

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

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

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

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

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

         primátor           předseda představenstva 
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Příloha k usnesení č. 212/08 
 

Dodatek ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních 
zařízení a reklamy na městských pozemcích 

 uzavřené dne 5. 3. 1992  
 

Statutární město Liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec, 
IČ: xxx, 
bankovní spojení: xxx, 
jednající primátorem Ing. Jiřím Kittnerem 
(dále také jen „Město“) 
 

a 
 

euroAWK, s. r. o., 
se sídlem Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
IČ: 43965717, DIČ: CZ43965717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 5802 
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s.,  č. ú. 4030016685/6800, 
jednající jednatelem Ing. Jaroslavem Hanikou 
jako právní nástupce obchodní Společnosti Deutsche Plakat-Werbung GmbH. se sídlem August-
Horch-Str. 10a, 56070 Koblenz, SRN, jímž se stal na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 
17. 5. 1996 
(dále také jen „Společnost“) 
 
Město a Společnost dále také společně označovány jako „Smluvní strany“ 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek ke smlouvě o podmínkách umístění a 
provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích, kterým se Smlouva ze dne 5. 3. 
1992 ve znění pozdějších dodatků mění a zní takto: 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s 

instalací a provozováním reklamních zařízení a staveb pro reklamu Společnosti na nemovitém 
majetku Města Liberec. 

2. Reklamními zařízeními a stavbami pro reklamu se rozumí osvětlené reklamní vitríny City-light 
samostatně stojící nebo integrované v čekárnách MHD (včetně) a velkoplošné reklamní panely bez 
osvětlení, osvětlené a prosvětlené s reklamním plakátem umístěným pevně nebo pohyblivě. 

3. Nemovitým vlastnictvím Města, pro účely této Smlouvy, se rozumí pozemky a stavby ve vlastnictví 
Města Liberce, včetně takového majetku, který byl svěřen k hospodaření třetím osobám, zejména 
příspěvkovým organizacím Města (netýká se zastávek na tramvajových tratích, kde je objekt 
čekárny „stavbou dráhy“ – viz. zákon č.266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, včetně 
prováděcích vyhlášek). 
 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Město touto Smlouvou garantuje Společnosti přednostní právo na zřízení zasklených čekáren s 

oboustranně osvětlenými reklamními vitrínami pro formát plakátu 4/1 (tj. 1,76 m x 1,20 m) na 
pozemcích ve vlastnictví Města, ležících na území Města Liberec. Město dále garantuje Společnosti 
výhradní právo na instalaci samostatně stojících City-light vitrín a jiných reklamních zařízení pro 
formát plakátů DIN 4/1 (1,76 m x 1,20 m ), jakož i přednostní právo na instalaci velkoplošných 
reklamních panelů s reklamní plochou o velikosti od 9 m2 do 12 m2, zejména o formátu DIN 24/1 
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(5,04 m x 2,36 m ) na nemovitém majetku Města. Při realizaci shora uvedeného přednostního práva 
se Město zavazuje nabídnout možnost instalování čekárny MHD s reklamními vitrínami 
Společnosti písemnou formou a za podmínek uvedených v této Smlouvě. Společnost se zavazuje 
uplatnit své právo do 30 dnů od doručení této nabídky. Neuplatní-li Společnost toto své právo ve 
lhůtě uvedené v předchozí větě, je Město oprávněno nabídku učinit jakékoliv třetí osobě. 

2. Město se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy neuzavře smlouvu se stejným nebo 
obdobným předmětem plnění, tj. neumožní zřídit nebo instalovat třetí osobě osvětlená reklamní 
zařízení pro plakáty formátu DIN 4/1 (1,76 m x 1,20 m) a formáty, z nichž jeden nebo oba rozměry 
budou odchylné od uvedených rozměrů o méně než 10 % s žádnou jinou právnickou či fyzickou 
osobou a učiní v rámci své působnosti veškerá opatření a úkony, aby zabránilo instalování těchto 
reklamních zařízení jiným subjektem na nemovitém majetku Města. Toto ustanovení se netýká 
smluvních vztahů uzavřených před účinností této Smlouvy, ale tyto smluvní vztahy nebude Město 
dále prodlužovat.  

3. Společnost se zavazuje, že výstavba čekáren a staveb pro reklamu, jakož i instalace dalších 
reklamních zařízení (reklamní panely a City-light vitríny) bude Společností zahájena neprodleně po 
vydání příslušných povolení stavebním (případně jiným) úřadem (dále také jen „dotčený úřad“). O 
vydání příslušného povolení žádá dotčený úřad Společnost, Město se zavazuje poskytnout veškerou 
součinnost a pomoc potřebnou k vydání těchto povolení. Dotčený úřad posoudí, zda jde 
v konkrétním případě o reklamní zařízení nebo stavbu pro reklamu. Společnost není oprávněna 
zahájit výstavbu nebo instalaci jakýchkoliv čekáren nebo staveb a zařízení pro reklamu bez 
předchozích pravomocných povolení dotčených úřadů. 

4. Veškerá zařízení a stavby (čekárny, vitríny, velkoplošné reklamní panely) zůstávají během účinnosti 
této Smlouvy ve vlastnictví Společnosti.  

5. Dojde-li k zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou budou Společnosti do 6 
kalendářních měsíců od zániku smluvního vztahu demontovány a pozemky Města uvedeny do 
stavu umožňující obvyklé užívání, pokud nedojde k uzavření jiné dohody. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou z důvodu uplynutí 
času, na který byla sjednána nebo předčasně z důvodu platného odstoupení Města ve smyslu 
ustanovení článku VII. odst. 2 této Smlouvy, je Společnost povinna úplatně převést bez zbytečného 
odkladu vlastnické právo ke všem vybudovaným či rozestavěným čekárnám MHD, na něž se 
vztahuje tato Smlouva Městu, za podmínky, že Město ve lhůtě jednoho měsíce ode dne ukončení 
tohoto smluvního vztahu uplatní toto své právo u Společnosti. Takové uplatnění práva musí být 
učiněno písemnou formou a zasláno poštou formou doporučené listovní zásilky na adresu sídla 
společnosti. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena do jednoho měsíce ode dne účinnosti 
uplatnění práva Městem dle předchozí věty. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k uplatnění práva ze 
strany Města, je společnost povinna zajistit na vlastní náklady odstranění těchto čekáren MHD, a to 
do šesti měsíců ode dne zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou a předmětné 
pozemky uvést do stavu umožňujícího obvyklé užívání. Kupní cena všech čekáren MHD, jak je 
definováno v tomto odstavci, bude stanovena jako průměr hodnot dvou znaleckých posudků, kdy 
Město na své náklady nechá vypracovat jeden znalecký posudek a Společnost nechá na své náklady 
vypracovat jeden znalecký posudek; v případě čekáren (odst. A) bude předmětem znaleckého 
posudku hodnota čekárny jako samostatné věci, tzn., že hodnota stanovená znaleckým posudkem 
nebude zohledňovat její vedlejší funkci jako reklamního nosiče, nýbrž pouze jako zařízení 
sloužícího pro veřejnou potřebu cestujících. 
 

A. 
Čekárny 

 
1. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu této Smlouvy již bylo na nemovitém majetku 

ve vlastnictví Města instalováno 42 čekáren, z toho 23 čekáren na tramvajových tratích v síti MHD 
Liberec. Těchto 23 čekáren na tramvajových tratích (viz. seznam v příloze č. 1 této Smlouvy) 
podléhá samostatné Kupní smlouvě mezi Společností a Dopravním podnikem města Liberce, a. s. 
Zbylých 19 čekáren podléhá okamžikem účinnosti této Smlouvy jejímu režimu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že nové čekárny budou instalovány Společností na základě dohody obou 
smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že učiní veškerá možná opatření a úkony, aby poměr 
počtu instalovaných čekáren k počtu instalovaných velkoplošných reklamních panelů a osvětlených 
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samostatně stojících City-light vitrín byl v poměru 1:2, přičemž Společnost je povinna instalovat 
nové čekárny až poté, co bude pravomocně vydáno povolení k instalaci odpovídajících reklamních 
zařízení v dohodnutém poměru. V případě zájmu Města, a po dohodě obou smluvních stran, o 
výstavbu čekáren MHD na jiném nemovitém majetku než na nemovitém majetku ve vlastnictví 
Města (ve vlastnictví jiných fyzických či právnických osob), se Město zavazuje jednat s takovými 
subjekty o právním titulu k užívání této části nemovitého majetku. 

3. Společnost se zavazuje na vlastní náklady zajišťovat opravy, pravidelnou údržbu a mytí čekáren 
včetně laviček. Čištění chodníků a vyprazdňování odpadkových košů v blízkosti čekáren zabezpečí 
Město. 

4. Smluvní strany se dohodly, že základní čekárnou MHD se pro účely této Smlouvy rozumí 
třímodulová čekárna MHD s lavičkou, typu Grimika Hradec Králové (s rovnou nebo obloukovou 
střechou). Čekárny o jiné modulové skladbě (n-násobcích) tohoto základního modulu budou 
předmětem jednání při jednáních o konkrétním umístění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že osvětlené reklamní vitríny čekáren budou umístěny napříč k vozovce. 
Město se zavazuje hradit náklady spojené s dodávkami elektrické energie, potřebné k provozu 
čekáren po dobu účinnosti této Smlouvy. Náklady na vybudování přípojek elektrické energie 
nepřesahujících 15 m délky se zavazuje hradit Společnost. Přípojky elektrické energie, jejichž 
délka přesáhne 15 m délky hradí strany tak, že část nákladů odpovídající délce 15 m se zavazuje 
hradit Společnost a náklady na vybudování části přípojky elektrické energie přesahující 15 m se 
zavazuje hradit Město.  

6. Instalaci čekáren a jejich údržbu se zavazuje zajistit na své náklady Společnost. Náklady na 
případné přemístění čekáren se zavazuje uhradit ta ze smluvních stran, v jejímž zájmu je třeba 
čekárny přemístit. 

7. Město se zavazuje včas písemně (e-mail, dopis) informovat Společnost o předpokládaném vyřazení 
čekáren MHD v nich jsou integrované City-light vitríny z provozu a o výlukách delších než jeden 
týden. písemně (e-mail, dopis). 

8. Seznam stávajících stanovišť autobusových čekáren MHD je obsažen v příloze č. 2  této Smlouvy.  
 

B. 
Velkoplošné reklamní panely 

 
1. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu této Smlouvy bylo na nemovitém majetku ve 

vlastnictví Města již instalováno 38 velkoplošných reklamních panelů, které okamžikem účinnosti 
této Smlouvy podléhají jeho režimu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že další velkoplošné reklamní panely na nemovitém majetku Města 
budou instalovány tak, aby byl zachován poměr uvedený v ustanovení článku II. bod A. odst. 2 této 
Smlouvy, anebo pro případ, že Společnost využije svého přednostního práva uvedeného 
v ustanovení článku II. odst. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly , že vzájemný poměr 
výstavby reklamních panelů a čekáren MHD může být porušen ve prospěch výstavby 
velkoplošných reklamních panelů. Smluvní strany se dohodly, že stanoviště pro velkoplošné 
reklamní panely určí společně na základě dohody. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že 
základní podmínkou pro výběr takových míst je jejich vhodnost a  výhodnost pro reklamu, tzn. 
tam, kde lze očekávat co nejlepší účinek reklamy a kde může být co nejlépe naplněn její účel.  

3. Instalaci reklamních panelů a jejich údržbu se zavazuje zajistit na své náklady Společnost. Náklady 
na případné přemístění reklamních panelů se zavazuje uhradit ta ze smluvních stran, v jejímž zájmu 
je třeba reklamní panely přemístit. 

4. Seznam stávajících velkoplošných reklamních panelů je obsažen v příloze č. 3 této Smlouvy. 
 

C. 
Osvětlené vitríny (City-light vitríny) 

 
1. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu Smlouvy nebyly na nemovitém majetku ve vlastnictví 

Města instalovány žádné osvětlené vitríny (CLV vitríny). 
2. Smluvní strany se dohodly, že osvětlené vitríny na nemovitém majetku Města budou instalovány 

tak, aby byl zachován poměr uvedený v ustanovení článku II. bod A. odst. 2 této Smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že stanoviště pro osvětlené vitríny budou určeny na základě společné 
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dohody. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že základní podmínkou pro výběr takových míst je 
jejich vhodnost a výhodnost pro reklamu, tzn. tam, kde lze očekávat co nejlepší účinek reklamy a 
kde může být co nejlépe naplněn její účel. 

3. Společnost se zavazuje poskytnout Městu a jím zřízeným společnostem a organizacím, popř. 
strategickým partnerům, pokud o to Město požádá, v dvaceti procentech instalovaných samostatně 
stojících City-light vitrín jednu reklamní plochu CLV vitríny pro inzerci Města, zejména vyhlášek 
orgánů Města, informací pro občany a návštěvníky Města. Město není oprávněno takovou vitrínu 
využít pro komerční reklamu třetích osob. 

4. Město se zavazuje hradit náklady spojené s dodávkami elektrické energie, potřebné k provozu CLV 
po dobu účinnosti této Smlouvy. Náklady na vybudování přípojek elektrické energie zajistí 
Společnost.  

5. Instalaci CLV vitrín a jejich údržbu se zavazuje zajistit na své náklady Společnost. Náklady na 
případné přemístění CVL vitrín se zavazuje uhradit ta ze smluvních stran, v jejímž zájmu je třeba 
CVL vitríny přemístit.. 

6. Seznam budoucích stanovišť reklamních vitrín bude tvořit přílohu č. 4 této Smlouvy. 
 

III. 
Úhrada podílu 

 
1. Společnost se zavazuje platit Městu podíl ve výši 20 % z veškerého ročního obratu dosaženého z 

reklamy provozované na čekárnách podle této Smlouvy. 
2. Společnost se zavazuje platit Městu podíl ve výši 20 % z veškerého ročního obratu z reklamy 

provozované ve vitrínách City-light podle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Společnost 
není povinna platit podíl uvedený v předchozí větě z reklamy provozované na vitrínách užívaných 
současně Městem. 

3. Společnost se zavazuje platit Městu podíl ve výši 40 % z veškerého ročního obratu z reklamy 
provozované na velkoplošných reklamních panelech podle této Smlouvy.   

4. Veškerým ročním obratem dosaženým z reklamy na reklamních zařízeních nebo stavbách pro 
reklamu se rozumí souhrn všech plnění vyúčtovaných daňovými doklady Společnosti (zachycující 
v souladu se zákonem o účetnictví v průběhu roku tržby z prodeje reklamních ploch včetně uvedení 
případných slev, provizí a srážek, dle předepsaných účetních postupů) třetím osobám, jako úhrady 
za reklamní kampaně na plochách reklamních zařízení nebo staveb pro reklamu, umístěných a 
provozovaných podle této Smlouvy, za dané období.  

5. Strany prohlašují, že úhrady podle tohoto článku již obsahují i případné poplatky a daně spojené byť 
i v budoucnu s provozováním takové činnosti, zejména místní poplatek za zábor veřejného 
prostranství, které nebude Město již Společnosti vyměřovat. 

6. Společnost předloží Městu vyúčtování za uplynulý kalendářní rok vždy k 31. 3. následujícího roku. 
Smluvní strany se dohodly, že platby podílů dle odstavců 1, 2 a 3 tohoto ustanovení jsou splatné 
vždy do 15. 5. následujícího roku, a to převodem na účet Města. Současně se Společnost zavazuje 
uhradit vždy ke dni 31. 7. běžného roku zálohu na podíl z reklamy za následující rok ve výši 
odpovídající 50 % podílu Města ze předchozí kalendářní rok. 

7. Společnost výslovně souhlasí s tím, že Město je oprávněno nahlížet do všech dokladů Společnosti 
nutných k ověření určení podílu Města (tj. zejména účetní knihy) a Společnost se zavazuje 
poskytnout Městu potřebnou součinnost. 

 
IV. 

Nepovolená reklama 
 
     Město se zavazuje, že poskytne Společnosti veškerou možnou podporu a součinnost při potlačování 
nepovolené reklamy na majetku Města. Město zmocňuje Společnost k veškerým právním úkonům 
nutným ke zjišťování takové reklamy. V konkrétních případech potom budou strany jednat o 
provedení takových právních úkonů, které by opravňovaly Společnost odstraňovat nepovolená 
reklamní zařízení a stavby pro reklamu z majetku Města dotčeného touto Smlouvou. 
 

V. 
Vyvěšovací právo 
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     Společnost umožní Městu a jím zřízeným společnostem a organizacím, popř. strategickým 
partnerům využít jakékoliv reklamní zařízení z celé své sítě k nekomerčním účelům, zejména k 
podpoře turistického ruchu. Společnost v každém kalendářním roce umožní vyvěsit plakáty v objemu 
odpovídajícímu ceně 2.000.000,- Kč dle ceníku Společnosti platného 1. ledna příslušného 
kalendářního roku trvání tohoto Dodatku, a to na základě písemné žádosti ze strany Města. Město 
uhradí pouze náklady spojené s přípravou takových plakátů (tisk apod.). Společnost se dále zavazuje 
učinit veškeré právní úkony a poskytnout podporu potřebnou k získání možnosti využít, v rámci práva 
podle tohoto odstavce,  také reklamní nosiče zakladatele Společnosti v SRN. 
 

VI. 
Doba účinnosti Smlouvy 

 
     Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na 
dobu určitou, a to na dobu 15 let. Neoznámí-li některá ze smluvních stran nejpozději šest kalendářních 
měsíců před uplynutím doby účinnosti Smlouvy, že již nemá zájem na prodloužení jeho účinnosti, 
prodlužuje se  účinnost Smlouvy automaticky vždy o 1 kalendářní rok. 
 

VII. 
Zánik Smlouvy 

 
1. Tuto Smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Účinnost této Smlouvy zaniká: 

- uplynutím sjednané doby, 
- písemnou dohodou smluvních stran, 
- odstoupením dle odst. 2 tohoto článku. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana poruší důležitou povinnost vyplývající z této Smlouvy nebo méně důležitou povinnost 
opakovaně. Smluvní strana, která se takového porušení dopustí, musí být nejprve písemně vyzvána 
k zanechání porušování povinnosti a nápravě důsledků jejího porušení. K tomu jí musí být 
poskytnuta přiměřená lhůta. Odstoupení nabývá účinnosti prvním dnem šestého měsíce od měsíce, 
ve kterém bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupením od této Smlouvy se Smlouva od počátku neruší. Plnění poskytnutá do doby 
odstoupení si strany navzájem nevracejí a další plnění podle Smlouvy dále neposkytují, kromě těch 
plnění, která již byla započata. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost a účinnost 
smluvních pokut stanovených v této smlouvě. 

3. Společnost se zavazuje pro případ prodlení s úhradou podílu nebo zálohy na něj, který dle této 
smlouvy Městu náleží, o více než 15 dní, uhradit Městu počínaje 16. dnem prodlení smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Nejpozději poslední den trvání smluvního vztahu je Společnost povinna předat Městu zpět veškeré 
nemovitosti ve stavu, v jakém jej převzala, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě 
porušení povinnosti uvedené v předchozí větě se Společnost zavazuje uhradit Městu smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé neodstraněné zařízení, které mělo být odstraněno, resp. za 
každou nemovitost ve vlastnictví Města, která nebyla uvedena do původního stavu. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčeno právo Města na náhradu škody.  

 
VIII. 

Důvěrné informace. Ochrana obchodního tajemství 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v souvislosti 

s touto Smlouvou a jeho plněním, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se smluvní 
strany zavazují zajistit utajení těchto informací získaných též všemi svými zaměstnanci. Obě 
smluvní strany se zavazují zajistit utajení výše uvedených informací získaných i dalšími osobami, 
které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této Smlouvy. Za porušení povinností 
vyplývajících z tohoto odstavce nebude považováno sdělení informací osobám, které jsou 
oprávněny na základě zákona takové informace vyžadovat, a to v rozsahu, v jakém je k tomu zákon 
opravňuje. 
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2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace dodané 
druhou stranou, které 
a) jsou nebo se stanou, nikoli však chybou přijímací strany, veřejně známými, 
b) byly přijímající straně známy již v době, kdy byly zveřejněny, jak prokazují písemné dokumenty, 
c) byly nezávisle získány přijímající stranou bez odkazování se nebo používání informací 

obdržených od poskytující strany. 
3. Ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku se vztahují jak na období účinnosti této Smlouvy, tak na 

období po ukončení účinnosti této Smlouvy. 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými 

předpisy českého právního řádu zejména Obchodním zákoníkem. Neplatnost některého 
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost této Smlouvy a strany se zavazují 
ustanovení, které pozbude platnosti, nahradit novým platným ustanovením. 

2. Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jeho 
uzavření, platnosti a práva s těmito právy související, a nedojde-li k jejich vyřešení vzájemnou 
dohodou smluvních stran, budou řešeny v rozhodčím řízení a to Rozhodčím soudem při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České Republiky třemi rozhodci. Každá 
ze smluvních stran určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Jestliže 
strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy druhé strany, nebo 
nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, 
jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze stran Rozhodčí soud při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání 
rozhodčího řízení je Praha, Česká republika. Strany souhlasí s tím, že rozhodčí řízení včetně 
ústního jednání, písemných důkazů a korespondence bude vedeno v českém jazyce. 

3. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. Změny Smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků 
uzavřených vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva plně nahrazuje smluvní vztah založený mezi 
Městem a právním předchůdcem Společnosti smlouvou ze dne 5. 3. 1992, včetně všech jejích 
dosud platných a účinných dodatků.  

5. Na závěr strany prohlašují, že tato Smlouva je svobodným a vážně míněným projevem jejich pravé 
vůle a jako takovou ji osoby oprávněné k jednání podepisují. 

 
 

V Liberci dne ……………………..    V Praze dne …………………….. 
 

 
za Město:       za Společnost: 

 
 

……………………………………    …………………………………… 
jméno, podpis, razítko     jméno, podpis, razítko 

 
 
 

Příloha č. 1 
k dodatku ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a 

reklamy na městských pozemcích 
 

Realizované čekárny na tramvajových zastávkách v síti MHD  Města Liberec 
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název    parcelní číslo  evidenční číslo euroAWK 
1. Liberec Fügnerova  1499/3   630043-048 
2. Ústav sociální péče  1879/2   630037-038 směr Jbc 
3. Ústav sociální péče  1879/3   630039-040 
4. Lékárna   1544   630033-034 
5. Lékárna   1544   630035-036 
6. Vratislavice kostel  192/1   630029-030 
7. Riegrova   2943   630023-024 
8. Botanická – ZOO  6009   630017-018 
9. Muzeum - výstaviště  6009   630019-020 
10. Průmyslová škola  6009   630049-050 
11. Fügnerova I   5820/1   630079-080 
12. Fügnerova II   5820/1   630081-082 
13. Fügnerova III  5820/1   630083-084 
14. Fügnerova IV  5820/1   630085-086 
15. Rybníček   5869   63075-076 
16. Nádraží   5862   630051-054 
17. Nádraží   5862   630055-058 
18. Viadukt   6480/1   630063-064 
19. Viadukt   576/8   630065-066 směr Hanychov 
20. Staré pekárny  4296/2   630009-010 
21. Dolní Hanychov  647/1,131  630351-352 směr D. H. 
22. Dolní Hanychov  647/1,474/2  630353-354 směr centrum 
23. Nová Ruda   2282/2   630077-078 
 
 

Příloha č. 2 
Realizované čekárny na autobusových zastávkách v síti MHD Města Liberec 

 
název    parcelní číslo  evidenční číslo euroAWK 

1. samoobsluha   5   630001-002 
2. Libena   847   630003-004 
3. Košická   5786/1   630005-006 
4. Vesec    26.1   630007-008 
5. Baltská   359/12   630011-012 
6. Růžodol   416/4   630015-016 
7. Ruprechtice nám.  47   630021-022 
8. Šaldovo nám.   5770/1   630025-028 
9. Žižkovo nám.   6059   630041-042 
10. Ruprechtice sídliště  1378/39  630059-060 
11. Zelené údolí   2218/3   630061-062 
12. Na Kačírku   1333/2   630067-070 
13. Sametová   1333/2   630071-072  
14. Plátenická   1333/7   630073-074 
15. U Beránka   233/1+216  630355-356 
16. Kubelíkova   370/3   630357-358 
17. Františkov sídliště  575/3   630369-370 
18. Františkov škola  452   630371-372 
19. Kubelíkova   712/72   630417-418 
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Příloha č. 3 
Realizované velkoplošné reklamní panely na pozemcích Města Liberec 

 
název    parcelní číslo  evidenční číslo euroAWK 

1. Londýnská   1400/2   23001  
2. Londýnská   1400/2   23002 
3. Letná    106/1   23003 
4. Letná    106/1   23004 
5. Hlávkova   1378/38  23007 
6. Hlávkova   1378/38  23008 
7. Vratislavická   1820/2   23013 
8. Vratislavická   1820/2   23014 
9. Dobiášova   1567/3   23015 
10. Dobiášova   1567/3   23016 
11. Krejčího   1567/4   23017 
12. Rochlická   1736/1   23018 
13. Rochlická   1736/1   23019 
14. Hrubínova   1607/2   23020 
15. Hrubínova   1607/2   23021 
16. Švermova   495/1   23025 
17. Švermova   495/1   23026 
18. Slovanská   287/1   23028 
19. Broumovská   1429/215  23076 
20. Broumovská   1429/215  23077 
21. Durychova   2447/1   23078 
22. Durychova   2447/1   23079 
23. Čechova   1026/4   23268 
24. Čechova   1026/4   23269 
25. Dobiášova   1588/2   23270 
26. Dobiášova   1588/2   23271 
27. Krejčího   1567/4   23272 
28. Frýdlantská   1919/1   23273 
29. Frýdlantská   1919/1   23274 
30. Londýnská   31/1   23276 
31. Hlávkova   903/11   23278 
32. Hlávkova   903/11   23279 
33. Ruprechtická   671/1   23280 
34. Ruprechtická   671/1   23281 
35. Vrchlického   1441/14  23282 
36. Vrchlického   1441/14  23283 
37. Ještědská   551   23288 
38. Ještědská   551   23289 
 
 

Příloha č. 4 
Samostatně stojící City-light vitríny 

 
do 22. 2. 2008 nebyla instalována žádná samostatná vitrína. 
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Příloha k usnesení č. 228/08 
Příloha č. 1 

 
Seznam materiálu který bude převeden z majetku SDH Vratislavice nad 
Nisou. 
 

Seznam věcných a materiálních prostředků pořízených z rozpočtu MO Vratislavice nad Nisou 

Název Množství Cena 
Datum 

pořízení Uložení 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 6710 5.12.2001 Cimburek 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 6710 5.12.2001 Stejskal 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 6710 5.12.2001 Fiala 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 6710 5.12.2001 Vlachovský 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 6710 5.12.2001 Kordina 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 6710 5.12.2001 Mizera 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Hrudka 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Hrudka 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Vlachovský 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Vlachovský 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Roubínek 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Roubínek 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Kordina 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Kordina 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Mizera 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Mizera 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Cimburek 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Cimburek 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Stejskal 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Stejskal 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Moravec 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Moravec 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Uzel 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Uzel 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Dyk 

Kukla Nomex 1 828 13.2.2002 Dyk 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 655 13.2.2002 Hylmar 

FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 737 7.3.2003 Martínek 

Kukla Nomex 1 683 7.3.2003 Martínek 

Přilba Gallet A odlehčená 1 8 418 7.3.2003 Martínek 
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FIREMAN III - komplet+ nápis 1 12 737 7.3.2003 Bělina 

Kukla Nomex 1 683 7.3.2003 Bělina 

Kukla Nomex 1 683 7.3.2003 Bělina 

Přilba Gallet  F1zlatý štít 1 15 696 28.4.2003 Uzel 

  239382   

  1  Vypracoval:M.Míka
     

Seznam věcných a materiálních prostředků pořízených z rozpočtu MO Vratislavice nad Nisou 

Název Množství Cena 
Datum 

pořízení Uložení 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Martínek 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Martínek 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Bělina 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Bělina 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Hrudka 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Hrudka 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Míka 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Míka 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Uzel 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Uzel 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Mizera 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Mizera 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Stejskal 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Stejskal 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Moravec 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Moravec 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Fiala 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Fiala 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Čermák 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Čermák 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Cimburek 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Cimburek 

Rukavice Salamander 1 1 773 7.3.2003 Karásek 

Zásahové boty FIRE-FLASH 1 6 637 7.3.2003 Dyk 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 8 718 13.12.2004 Lízner 

Rukavice Juba BG 311 1 1 726 14.12.2004 Lízner 

Pracovní poloh.pás AP-1 1 1 714- 14.12.2004 Lízner 

HAIX FIRE FLASH 1 6 744 14.12.2004 Lízner 
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MAG-LITE MM AA 1 825 14.12.2004 Lízner 

Držák na MM AA 1 170 14.12.2004 Lízner 

Hasičský univerzální klíč 1 219 14.12.2004 Lízner 

Hasičský univerzální klíč 1 219 14.12.2004 Karásek 

Rukavice Juba BG 311 1 1 726 14.12.2004 Dyk 

HAIX FIRE FLASH 1 6 744 14.12.2004 Jeništa 

  128 011   

  2  Vypracoval:M.Míka

     

Seznam věcných a materiálních prostředků pořízených z rozpočtu MO Vratislavice nad Nisou 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 8 718 13.12.2004 Bečka 

Rukavice Juba BG 311 1 1 726 14.12.2004 Bečka 

Pracovní poloh.pás AP-1 1 1 714 14.12.2004 Bečka 

HAIX FIRE FLASH 1 6 744 14.12.2004 Bečka 

MAG-LITE MM AA 1 825 14.12.2004 Bečka 

Držák na MM AA 1 170 14.12.2004 Bečka 

Hasičský univerzální klíč 1 219 14.12.2004 Bečka 

Přilba F1SA se zátýlníkem 1 8 718 13.12.2004 Hylmar 

Rukavice Juba BG 311 1 1 726 14.12.2004 Hylmar 

Pracovní poloh.pás AP-1 1 1 714 14.12.2004 Hylmar 

HAIX FIRE FLASH 1 6 744 14.12.2004 Hylmar 

MAG-LITE MM AA 1 825 14.12.2004 Hylmar 

Držák na MM AA 1 170 14.12.2004 Hylmar 

Hasičský univerzální klíč 1 219 14.12.2004 Hylmar 

Elekrocentrála BC 60 E 1 26 400 1.12.2004 CAS 16 T 815 

Úhlová bruska AGP 120 1 4 224 1.12.2004 Sklad 

Úhlová bruska AGP 230 1 7 461 1.12.2004 Sklad 

Maxisystainer 1 2 142 1.12.2004 CAS 16 T 815 

Vložka do Maxisystaineru 1 656 1.12.2004 CAS 16 T 815 

Komb. proudnice C 52 VIPER 1 12 603 14.12.2004 CAS 16 T 815 

Nástavec na těžkou pěnu VIPER 1 5 026 14.12.2004 CAS 16 T 815 

Komb. proudnice C 52 VIPER 1 12 603 14.12.2004 CAS 16 T 815 

Nástavec na těžkou pěnu VIPER 1 5 026 14.12.2004 CAS 16 T 815 

Komb. proudnice C 52 VIPER 1 12 603 14.12.2004 CAS 32 T 138 

Nástavec na těžkou pěnu VIPER 1 5 026 14.12.2004 Sklad 

Prodlužovací kabel 25 m 1 1 528 10.1.2005 CAS 16 T 815 

Prodlužovací kabel 40 m 1 1 941 10.1.2005 CAS 16 T 815 

Dýchací přístroj Pluto 300 1 37 500 26.6.2005 CAS 16 T 815 
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Dýchací přístroj Pluto 300 1 37 500 26.6.2005 CAS 16 T 815 

Dýchací přístroj Pluto 300 1 37 500 26.6.2005 CAS 16 T 815 

Dýchací přístroj Pluto 300 1 37 500 26.6.2005 CAS 16 T 815 

  287471   

  3  Vypracoval:M.Míka

     

Seznam věcných a materiálních prostředků pořízených z rozpočtu MO Vratislavice nad Nisou 

Dýchací přístroj Pluto 300 1 49 980 11.7.2006 CAS 16 T 815 

Dýchací přístroj Pluto 300 1 49 980 11.7.2006 CAS 16 T 815 

Sunit IV A 1 4 330 17.7.2006 CAS 16 T 815 

Sunit IV A 1 4 330 17.7.2006 CAS 16 T 815 

Proudnice Blizzard 350 1 8 661 17.7.2006 CAS 16 T 815 

Plovčer Max   -Turbo 1 49 968 17.7.2006 Sklad 

Maxisystainer 1 1 761 9.11.2006 Sklad 

Maxisystainer 1 1 761 9.11.2006 Sklad 

Maxisystainer 1 1 761 9.11.2006 CAS 16 T 815 

Reflektor halogenový 2x500W 1 1 022 10.11.2006 CAS 16 T 815 

Reflektor halogenový 2x500W 1 1 022 10.11.2006 CAS 16 T 815 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Hrudka 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Vlachovský 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Dyk 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Uzel 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Roubínek 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Martínek 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Hylmar 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Čermák 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Bělina 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Karásek 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Bečka 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Cimburek 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Mizera 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Moravec 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Lízner 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Stejskal 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Dojčinovič 

Kombinéza Lezec - speciál 1 2 195 29.12.2006 Sklad 

Motorová pila Husqvarna 365 1 21 490 15.11.2007 CAS 16 T 815 
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Motorová rozbrušovací pila Husqvarna K 375 1 32 490 15.11.2007 CAS 16 T 815 

Plovčer Mini honda GCV 160 1 31 000 25.11.2007 CAS 16 T 815 

Saturn OXY Comfort 1 17 000 1.12.2007 CAS 16 T 815 

Skříň s elektronářadím 1 12 000 1.12.2007 DA 12 A 31 

  328066   

  4  Vypracoval:M.Míka

     

Seznam věcných a materiálních prostředků pořízených z rozpočtu MO Vratislavice nad Nisou 

Tlaková lahev 30/6 3 27 000 1.12.2007 CAS 16 T 815 

Sekera Fiskars 1 1 200 15.11.2007 CAS 16 T 815 

Přilba Oregon - ochranná 1 900 15.11.2007 CAS 16 T 815 

Obracák Fiskars 1 1 200 15.11.2007 CAS 16 T 815 

Opasek AP 1 1 1 700 24.11.2007 Böhm 

Opasek AP 1 1 1 700 24.11.2007 Fiala 

Opasek AP 1 1 1 700 24.11.2007 Dojčinovič 

Opasek AP 1 1 1 700 24.11.2007 Karásek 

Opasek AP 1 1 1 700 24.11.2007 Pěnička 

  38800   

  5  Vypracoval:M.Míka

 
 
Seznam materiálu převedeného z SDH Krásná Studánka. 
 
Z majetku SDH Krásná Studánka bude převeden jeden dýchací přístroj Saturn S5 a jeden dýchací 
přístroj Saturn S7. 

 
 
Seznam materiálu převedeného z SDH Růžodol I. 
 
Z majetku SDH Růžodol bude převedeny dýchací přístroje Saturn S5 a člun Dingy 400 s 
příslušenstvím. 

 


