
 

U S N E S E N Í  

 Z 9. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 6. 5. 2008 

USNESENÍ Č. 238/08 

Dopravní napojení MÚK  Svárov – zóna Růžodol I Sever – záměr výkupů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený záměr výkupů pozemků dotčených stavbou komunikace pro akci „Dopravní napojení 
MÚK Svárov – zóna Růžodol I. Sever“ 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
a) zahájit jednání s dotčenými vlastníky pozemků o jejich výkupu a následně předložit příslušné 

návrhy majetkoprávních operací k projednání v orgánech města, 

T: ihned 
b) nárokovat v příslušném rozpočtovém opatření roku 2008, v rozpočtu odboru rozvojových 

projektů, a ve spolupráci s odborem ekonomiky následně zajistit v rozpočtu na rok 2008 
příslušné finanční  prostředky na úhradu výkupů dotčených nemovitostí. 

T: 30. 9. 2008 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 239/08 

Exekuční příkaz EX 495/2003 – návrh na úhradu částky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) úhradu finanční částky v celkové výši 43.248,60 Kč soudní exekutorce Mgr. Ivaně Sottnerové, a 
to vyplývající z exekučního příkazu k prodeji nemovití EX 495/2003 ze dne 28. 1. 2004, 

2) zahrnutí výše uvedené a uhrazené finanční částky do budoucí prodejní ceny nemovitostí spojené 
s prodejem bývalým Městských lázní,  

3) s ohledem na uvedené důvody podání stížnosti příslušné exekutorské komoře na neoprávněný 
postup soudní exekutorky Exekutorského úřadu Benešov Mgr. Ivany Sottnerové 

a  u k l á d á  

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
a) zajistit úhradu finanční částky v celkové výši 43.248,60 Kč soudní exekutorce Mgr. Ivaně 

Sottnerové, vyplývající z exekučního příkazu k prodeji nemovití EX 495/2003 ze dne 28. 1. 
2004, 

T: 20. 5. 2008 
b) v nejbližším rozpočtovém opatření roku 2008 zahrnout do požadavků na rozpočet odboru 

rozvojových projektů výše uvedenou finanční částku, 

T: 30. 6. 2008 
2) Mgr. Janu Audy, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,  

zajistit podání stížnosti na soudní exekutorku Exekutorského úřadu Benešov Mgr. Ivanu 
Sottnerovou, a to v souvislosti s jejím neoprávněným postupem. 

T: 31. 5. 2008 
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USNESENÍ Č. 240/08 

Přijetí systémové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 
akce MS 2009 Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přijetí systémové dotace ve výši 54,352 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR na akci MS 2009 Liberec „MSL9 - H. Hanychov - skokanské můstky umělá hmota J6“, 

2. přijetí systémové dotace ve výši 19,806 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR  na akci MS 2009 Liberec „MSL9 - H. Hanychov - západní tribuna J8“, 

3. přijetí systémové dotace ve výši 24,285 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR na akci MS 2009 Liberec „MSL9 - H. Hanychov - Komunikace TV cesta J 10“, 

4. přijetí systémové dotace ve výši 44,944 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR na akci MS 2009 Liberec „MSL9 - Metropolitní síť O.1“ 

a  u k l á d á   

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit  do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části: 
1) 54,352 mil. Kč na akci „MSL9 - H. Hanychov - skokanské můstky umělá hmota J6 “ 
2) 19,806 mil. Kč na akci „MSL9 - H. Hanychov - západní tribuna J8 “ 
3) 24,285 mil. Kč na akci „MSL9 - H. Hanychov - Komunikace TV cesta J 10“ 
4) 44,944 mil. Kč na akci „MSL9 - Metropolitní síť O.1“. 

T: nejbližší rozpočtové opatření  

USNESENÍ Č. 241/08 

Přijetí dotace ve výši 18,500 mil. Kč z Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím dotace ve výši 18,500 mil. Kč z Libereckého kraje na investiční akci spojenou 
s konáním „Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009“, 

2. s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit  přijetí dotace ve výši 18,500 mil. Kč z Libereckého kraje na investiční akci spojenou 
s konáním „Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009“ ke schválení zastupitelstvu města.  

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 242/08 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
III. Záměr prodeje a cena pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 302/2, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení s právem přednosti spoluvlastníků budovy na pozemku p. č. 308, k. ú. 
Liberec, za cenu 274.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
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2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1846/1, k. ú. Liberec, 
vlastníkovi garáží na pozemcích p. č. 1846/3, 1846/4, 1846/5, 1846/6 a 1846/7, k. ú. Liberec, za 
cenu 32.000,- Kč. 

3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2828/2, k. ú. Liberec, 
vlastníkovi pozemku p. č. 2824 a budovy na pozemku p. č. 2823, vše v k. ú. Liberec, za cenu 
cca 132.000,- Kč. 

4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 5520/1, 5521, 5522/1, 5522/2, 
k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 1,096.000,- Kč. 

5. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje vlastníkovi kolejové tratě na pozemku p. č. 
103, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu 244.000,- Kč. 

6. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1302/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 127.000,- Kč. 

7. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 475/2, 476, k. ú. Horní 
Růžodol, vlastníkovi budovy na pozemku p. č. 475/1, k. ú. Horní Růžodol, za cenu 125.000,- Kč. 

8. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 543, p. č. 544, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 190.000,- Kč. 

9. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 144/13, 144/14, 144/16, k. ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektu na pozemku p. č. 
144/24, k. ú. Ruprechtice, za cenu 108.000,- Kč. 

10. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1282/2, k. ú. 
Ruprechtice, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 197.000,- Kč. 

11. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2076/1, 2076/2, k. ú. 
Ruprechtice, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 351.000,- Kč. 

12. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 336, k. ú. Starý Harcov, 
vlastníkovi budovy na pozemku p. č. 331, pozemku p. č. 330/1, k. ú. Starý Harcov, za cenu 
118.000,- Kč. 

13. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 122/1, p. č. 122/2, k. ú. 
Karlinky, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemců pozemků za cenu 407.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

14. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 28, 29, 30/1, 30/5 včetně 
stavby, 30/6, k. ú. Horní Hanychov, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 
763.000,- Kč. 

15. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 298, 299/2, 300/5, k. ú. 
Ostašov u Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníků okolních pozemků za cenu cca 
70.000,- Kč. 

16. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 782/27, k. ú. Doubí u 
Liberce, do podílového spoluvlastnictví vlastníků okolních nemovitostí za cenu 91.000,- Kč. 

17. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1473/1, 1473/2, k. ú. Vesec 
u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 212.000,- Kč. 

18. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1760/1, 1760/2, k. ú. Vesec 
u Liberce, vlastníkovi objektu na pozemku p. č. 1760/2, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 
227.000,- Kč. 

19. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 20/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 413.000,- Kč. 

20. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 317, 318, 405/2, k. ú. 
Kateřinky u Libercem, a pozemků p. č. 482/1, 482/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 
veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 431.000,- Kč s předkupním právem nájemce 
uvedených pozemků. 

21. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 546/1, 547/1, k. ú. Machnín, 
formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 944.000,- Kč. 

22. neschváleno. 
23. neschváleno. 
24. neschváleno. 
25. neschváleno. 
26. neschváleno. 
27. neschváleno. 
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28. neschváleno. 
29. neschváleno. 
30. neschváleno. 
31. neschváleno. 
32. neschváleno. 
33. neschváleno. 
34. neschváleno. 
 
IV. Záměr prodeje a cena objektu 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje krytu civilní obrany na Tržním náměstí a 
pozemků p. č. 2262/1, 2263/1, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti 
nájemce, za cenu 3,600.000,- Kč. 
 
V. Změny usnesení RM – 1. Rozšíření předmětu věcného břemene 
1. Rada města po projednání 

a) zrušuje usnesení č. 565/06/X/4 ze dne 21. 11. 2006, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění kabelového telefonního vedení, příjezdu a 

přístupu pro opravy a údržbu přes pozemky p. č. 873, 874/2, 874/3, 874/11, 885/1, 897, 898, 
936/68, 936/73, 936/75, 936/94, 936/143, 974/2, 1601/1, k. ú. Rochlice u Liberce, a na 
pozemku p. č. 1036, k. ú. Horní Růžodol, na dobu životnosti stavby, pro Telefónicu O2 
Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- Kč/m2. 

2. Rada města po projednání 
a) zrušuje usnesení č. 126/07/IV/7 ze dne 13. 3. 2007, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu příjezdu a přístupu, strpění 

vodovodní přípojky, kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemku p. č. 288/1, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka 
pozemkové p. č. 287, k. ú. Františkov u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době paní 
Olga Křepelová, Metelkova 474/7, Liberec 2, za cenu 84,- Kč/m2 za příjezd a přístup a za 
cenu 56,- Kč/m2 za vodovodní přípojku a kabelové vedení NN. 

 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 47/7, 52/4, 58/2, 58/3, 63, 1075/1, 
1075/5, 1075/7, 1075/8, 1075/9, 1457/17, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 5783/1, 5784, 5785, 
5786/1, 5787/2, 5788/2, 5789/1, 5789/2, 5816, 5828/2, 5905, k. ú. Liberec, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, 
za cenu 136,- Kč/m2. 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 350/1, 428/49, 428/52, k. ú. 
Rochlice 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. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 355, k. ú. Růžodol 
I, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 342, 
k. ú. Růžodol I, jehož vlastníkem je v současné době Brož Jaroslav, Srbská 522/2, Liberec 11, 
za cenu 88,- Kč/m2. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 859, k. ú. Staré 
Pavlovice, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu O2 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, 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 pozemcích p. č. 859, 920/1, 920/4, k. ú. Staré 
Pavlovice, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2. 

6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 859, 920/4, k. ú. 
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Staré 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. 

7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 3/1, 
3/10, 3/11, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 3/29, k. ú. Růžodol I, jehož vlastníkem je v současné době Tomeš 
Daniel, Kubelíkova 150/4, Liberec 7, za cenu 56,- Kč/m2. 

8. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 601, 602, k. ú. 
Vesec 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. 

 
VII. Pronájem nebytových prostorů 
1. Rada města po projednání schvaluje pronájem nebytového prostoru – kancelář v ul. 

Jáchymovská 261, Liberec 10, pro Milana Baiera, Lindnerova 998/6, Praha 8, IČ: 63776405, 
nájemné: 800,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady. 

2. Rada města po projednání schvaluje pronájem nebytového prostoru – prodejna tabáku a tiskovin 
na pozemku p. p. č. 1333/2, k. ú. Rochlice u Liberce, za účelem: nabídka – prodej 
elektrospotřebičů, pro Jana Kučeru, Vlčí vrch 670, Liberec 15, IČ: 61564800, nájemné: 820,- 
Kč/m2/rok, 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. 269 v k. ú. Horní Růžodol, na dobu 
neurčitou, pro Fari a. s., Jakubská 647/2, Praha 1, IČ: 27191389, za roční nájemné ve výši 50.000,- Kč. 
 
IX. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N. 
1. Schválení záměru prodeje budovy 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 69, ul. Tanvaldská, Liberec 30 na 
p. p. č. 129 s příslušenstvím a pozemky, p. p. č. 129 o výměře 568 m2 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou za cenu 1,800.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků za 
podmínek stanovených § 606 občanského zákoníku a dále schvaluje zveřejnění prodeje po dobu 2 
měsíců. 
 
2. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků  
1) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 2389/2, 2390/2, 2391, 

2392, 2393, při ul. Šikmá, v k. ú. Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 480,- Kč/m2 + 
náklady prodeje. 

2) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 6,  při ul. Prosečská, v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou za prodejní cenu 140,- Kč/m2 (prodej předem určenému zájemci). 

 
3. Schválení záměru výkupu pozemků  
1) Rada města po projednání schvaluje záměr výkupu části p. p. č. 931/11 v k. ú. Vratislavice nad 

Nisou od manželů Miroslava a Olgy Urbanových, bytem U Studánky 1224, 463 11 Liberec 30, 
za cenu 480,- Kč/m2 s tím, že náklady prodeje uhradí MO Liberec - Vratislavice n. N. (GOP, 
znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.).  

2) Rada města po projednání schvaluje záměr výkupu části p. p. č. 5 (dle GP č. 2553-162/2007 ze 
dne 12. 9. 2007 se jedná o p. p. č. 5/2 o výměře 4 m2) při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou za výkupní cenu 480,- Kč/m2.   

 
4. Zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec 
Rada města po projednání schvaluje zrušení věcného břemene předkupního práva Statutárního 
města Liberec na dobu 20 let na budovu č. p. 109 na pozemku p. č. 170 a pozemek p. č. 170 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za cenu 86.000,- Kč.  
 
5. Věcná břemena 
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, přístupu 
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pro opravy a údržbu na p. p. č. 2 a 1090 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2  na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 
272 32 425 za podmínek stanovených technickým odborem.  

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene umístění 5 přípojkových skříní a 
1 betonového sloupu, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1090 v k. ú. Vratislavice n. N. za 
cenu 56,- Kč/1m2  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za podmínek stanovených technickým odborem.   

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, přístupu 
pro opravy a údržbu na p. p. č. 7/4, 3 a 1090 v k. ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2  na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 
4, IČ 272 32 425 za podmínek stanovených technickým odborem. 

4) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene umístění smyčkové skříně, 
přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 3 v k.ú. Vratislavice n. N. za cenu 56,- Kč/1m2  na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 
272 32 425 za podmínek stanovených technickým odborem.  

5) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kabelu NN, přístupu pro 
opravy a údržbu na p. p. č. 3649/1 v k. ú. Vratislavice n. N. pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 88,- Kč/1 m2  na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 
6. Zrušení usnesení 
1) Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 556/07/X/2a)  ze dne 6. 11. 2007. 
2) Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 556/07/X/2b) ze dne 6. 11. 2007.  
3) Rada města  po projednání zrušuje své usnesení č. 150/08/VII/1.2)  ze dne 18. 3. 2008.  

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej nebytových jednotek – krytů CO 
II. Prodej pozemků 
X. Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice n. N. - 1. Prodej pozemků 

 2. Prodej budovy 

a  u k l á d á  

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

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 243/08 

Zrušení předkupního práva - Bezová 277, Liberec 13 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 277/014 v budově č. p. 
277, ul. Bezová, Liberec 13, včetně příslušného podílu o velikosti 6026/337417 na společných 
částech budovy a na pozemku p. č. 171/2, k. ú. Nové Pavlovice, po zaplacení poplatku ve výši 
14.540,- Kč. 

USNESENÍ Č. 244/08 

Rezignace člena komise pro privatizaci nemovitostí 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  
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Ing. Victora Šálka na vlastní žádost z funkce člena komise pro privatizaci nemovitostí. 

USNESENÍ Č. 245/08 

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2007 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

- s celoročním hospodařením Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2007 a to 
bez výhrad, 

- s finančním vypořádáním Statutárního města Liberec za rok 2007, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu auditora za rok 2007 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2007 zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 246/08 

Kontrola hospodaření Ekofondu Statutárního města Liberec za rok 2005 a 2006 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření Ekofondu Statutárního města Liberec za rok 2005 a 
2006 se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených finančních prostředků a kontrolu 
dodržování uzavřených smluv o poskytnutí podpory z tohoto fondu, včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 247/08 

Protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
„Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, za období roku 2005 a 2006 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola „Srdíčko“, 
Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a 
hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roku 2005 a 2006, včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 248/08 

Protokol z kontroly postupu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 
při zajišťování investiční akce „Zámecký park“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly postupu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou při 
zajišťování investiční akce „Zámecký park“ se zaměřením na dodržování zákona o veřejných 
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zakázkách, v platném znění, kontroly kompletnosti dokumentace, finančního plnění a řádného 
předání díla, včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 249/08 

Přidělení bezbariérových bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Jiřímu Kotkovi – přidělení bezbariérového bytu č. 37, I. kategorie o velikosti 1+kk v Liberci 6, 
Kašmírová 1120, 
občanskému sdružení pro pomoc zdravotně postiženým POCHODEŇ – přidělení bezbariérového 
bytu č. 24, I. kategorie o velikosti 2+1 v Liberci 25, Nad Sokolovnou 616 

a  u k l á d á  

Aleně Bartoníčkové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sociálních a zdravotních 
služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

T: květen 2008 

USNESENÍ Č. 250/08 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Vladimíru Devátému – přidělení bytu č. 44, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1070, 
Růženě Nepokojové – přidělení bytu č. 5, I. kategorie o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 12, Šimáčkova 582, 
Jindřišce Pavlinské – přidělení bytu č. 36, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1070, 
Edeltraud Poršové – přidělení bytu č. 6, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 12, Šimáčkova 586, 
Stanislavě Růžičkové – přidělení bytu č. 52, I. kategorie o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1070, 
Jindřišce Pikalové a Jaroslavu Pikalovi – přidělení bytu č. 7, o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 969 

a  u k l á d á  

Aleně Bartoníčkové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sociálních a zdravotních 
služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

T: květen 2008 

USNESENÍ Č. 251/08 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence 
kriminality - Liberec 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Senior akademie“ v celkové výši 
52.000,- Kč, 
2. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Mosty“ v celkové výši 53.000,- Kč, 
3. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Koncepce prevence kriminality na 
léta 2009 až 2011 v Liberci“ v celkové výši 50.000,- Kč, 

a  u k l á d á  

1) vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit realizaci výše uvedených projektů, 

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

zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 
155.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro odbor sociálních a zdravotních služeb, 

T: 30. 6. 2008 
3) Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

předložit přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality 
- Liberec 2008 zastupitelstvu města k projednání. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 252/08 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města 
Liberec v roce 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v 
roce 2007 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 253/08 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2008 na úspěšnou reprezentaci města ve výši 
296.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

b) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec ve 4. kole roku 2008 na částečné pokrytí investičních nákladů 
sportovních organizací ve výši 829.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
a) pro 3. kolo roku 2008, 
b) pro 4. kolo roku 2008 
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Zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 254/08 

Pověření členů zastupitelstva užívat při občanských obřadech závěsný odznak 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Jiřího Šolce a Kamila Jana Svobodu, členy zastupitelstva, užívat závěsný odznak v souladu s ust. § 
108, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., k výkonu činností při občanských obřadech vítání občánků a 
slavnostní ukončení studia 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně informovat Jiřího Šolce a Kamila Jana Svobodu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 255/08 

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 3500/96/41 o nájmu nebytových prostor 
v Základní škole, Liberec, Sokolovská 328 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 3500/96/41 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Podještědským gymnáziem, s. r. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě č. j. 3500/96/41 o nájmu nebytových prostor. 

T: 05/08 

USNESENÍ Č. 256/08 

Nový vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol zřizovaných 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nový vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol zřizovaných Statutárním městem 
Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
postupovat při stanovení platů a odměn ředitelů škol zřizovaných Statutárním městem Liberec 
v souladu s novým vnitřním platovým předpisem. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 257/08 

Návrh dodatku č. 8 k nájemní smlouvě mezi Statutárním městem Liberec a 
Kulturními službami Liberec, s. r. o.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 8 k nájemní smlouvě mezi Statutárním městem Liberec a Kulturními službami 
Liberec, s. r. o., který upravuje předmět nájmu smlouvy č. 3800/00/0150 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 ze dne 11. 12. 2000 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s. r. o. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 258/08 

Schválení předložení zadání 37. 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 37. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 37. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 37. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 259/08 

Schválení předložení zadání 37.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 37.B změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 37.B změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 37.B změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 5. 6. 2008 
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USNESENÍ Č. 260/08 

Schválení předložení zadání 38. 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 38. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 38. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 38. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 261/08 

Schválení předložení zadání 50. 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 50. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 50. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 50. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 5. 6. 2008 

USNESENÍ Č. 262/08 

Zamítnutí žádosti Ing. Velechovského o udělení výjimky z omezení opatření o 
stavební uzávěře 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zamítnutí žádosti Ing. Velechovského o udělení výjimky z omezení opatření o stavební uzávěře 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
neprodleně informovat žadatele Ing. Jiřího Velechovského, bytem Černého 61, 463 24 Liberec 24, 
o rozhodnutí Rady města Liberec. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 263/08 

Projekt „Zavedení Územně analytických podkladů ORP LIBEREC“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Založení projektu „Zavedení Územně analytických podkladů ORP LIBEREC“, 
2. Podání žádosti na Integrovaný operační program na projekt 

a  u k l á d á  

1) Miroslavu Šimkovi, vedoucímu odboru Stavební úřad, 
připravit podklady pro žádost, 

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

zajistit podání žádostí na Integrovaný operační program, 

T: 09/2008 
3) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zajistit v nejbližším rozpočtovém opatření prostředky na případné předfinancování, 
spolufinancování a na nezpůsobilé výdaje projektu. 

T: 09/2008 

USNESENÍ Č. 264/08 

Výroční zpráva společnosti Liberecké výstavní trhy, a. s., za rok 2007 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady Liberecké výstavní trhy, a. s. 

s c h v a l u j e  

1) účetní uzávěrku a. s. Liberecké výstavní trhy za období leden – prosinec 2007, 
2) hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2007 – ztrátu ve výši 1 313 000,- Kč, 
3) rozdělení hospodářského výsledku Liberecké výstavní trhy, a. s., za rok 2007 takto: 

- zákonný příděl do rezervního fondu: 0,- Kč 
- nerozdělený zisk minulých let: -1 313 000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 265/08 

Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec – I. část – příspěvkové 
organizace: mateřské a základní školy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

obsah, formu a rozsah zpracování 1. části souhrnné výroční zprávy SML 2007 „Mateřské a 
základní školy“ 

a  u k l á d á  

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
zajistit dokončení materiálu v rozsahu smlouvy o dílu uzavřené mezi Statutárním městem Liberec 
a společností Elset. 

T: dle platné smlouvy – do    
30. 6. 2008 
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USNESENÍ Č. 266/08 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města pro účely propagace divadelního festivalu „Divadelní MeziSvěty“ 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 267/08 

Jmenování vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb Magistrátu města 
Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka Magistrátu města Liberec,  
Petru Svatoňovou do funkce vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb Magistrátu města 
Liberec dle důvodové zprávy s datem nástupu do funkce s účinností od 7. května 2008 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 268/08 

Zpráva k žádosti o vyřazení a likvidaci záznamového zařízení REDAT SC-4 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na vyřazení a likvidaci záznamového zařízení REDAT SC-4 z majetku Městské policie 
Liberec 

a  u k l á d á  

Miroslavu Chmelovi, 1. zástupci ředitele Městské policie Liberec, 
zajistit vyřazení a ekologickou likvidaci tohoto záznamového zařízení z majetku Městské policie 
Liberec. 

T: ihned 
 

Rada města vzala na vědomí tyto informace: 

písemné: 

I. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2008 – J. Šolc 
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Ing. Ivo  P a l  o u š       v .  r.  Ing. Ondřej  Č  e  r v i  n k a       v.  r.  

náměstek primátora náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 k usnesení č. 253/08 -  Žádosti o poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro 3. kolo roku 
2008 na úspěšnou reprezentaci města 
Příloha č. 2 k usnesení č. 253/08 -  Návrh na rozdělení dotací ze sportovního fondu pro 4. kolo roku 
2008 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 


