
 

U S N E S E N Í  

 Z 10. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 19. 5. 2009 

 

USNESENÍ Č. 260/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem: 
I. Věcné břemeno 
Rada města po projednání  
souhlasí s uzavřením Dohody o zániku věcného břemene mezi společností Multi Veste Czech 
Republic 9, s. r. o., se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191 a statutárním městem 
Liberec a schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení teplovodu, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1516/1, 4035/1, 4035/12, 5819/4, 5824, v k. ú. Liberec, na 
dobu existence stavby, a to za cenu jednorázového poplatku ve výši 42.976,- Kč, a to vše pro 
Teplárnu Liberec, a. s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, IČ: 622 
41 672 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit uzavření: 
 dohody o zániku věcného břemene mezi společností Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se 

sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191 a statutárním městem Liberec, 
 smlouvy o zřízení věcného břemene s Teplárnou Liberec, a. s., se sídlem tř. Dr. Milady 

Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, IČ: 62241672. 

Termín: 05/2009 

USNESENÍ Č. 261/09 

Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Jěštěd  

Dodatečné práce – JŘBU 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení veřejné zakázky - jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Rekonstrukce přístupové 
komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd – reg.č. 
CZ.1.13/3.1.00/02.00168 – dodatečné práce“, 

2. návrh zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky - jednacího řízení bez uveřejnění na 
stavební práce zakázky „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd – reg.č. CZ.1.13/3.1.00/02.00168 – dodatečné práce“, 

3. složení komise pro jednání a posouzení nabídky: 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
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Ing. František Hruša  náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS 
David Novotný   vedoucí oddělení TSKO  
Ing. Josef Nadrchal   společnost Investing CZ, s. r. o. 
Ing. Lucie Stahlová  Compet Consult s. r. o. 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Milan Šír    náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník   oddělení TSIN 
Josef Honzík   oddělení TSKO  
Ing. Pavel Vít   zástupce společnosti Investing CZ, s. r. o. 
Petra Dubinová   Compet Consult s. r. o. 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce přístupové 

komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd – reg.č. 
CZ.1.13/3.1.00/02.00168 – dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

Termín: Neprodleně 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení a 

návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 

Termín: 2. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 262/09 

Rekonstrukce mostu Letná 

III. etapa: schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče na 
dodavatele stavby  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vyloučení předložené nabídky  uchazeče o veřejnou zakázku společnosti STRABAG a. s., IČ: 
608387, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, a to z důvodu nesplnění požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 

2) výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce mostu Letná - III. etapa“ dodavatel stavby : 
EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 se sídlem Národní 138/10, 113 19 Praha 1 

u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o: 

 vyloučení uchazeče z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku 
„Most ev.č. LB-001 Liberec – Letná ulice“ uchazeče STRABAG a. s., IČ: 60838744, se 
sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 

 výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Most ev.č. LB-001 Liberec – Letná 
ulice“, a to vítězi výběrového řízení, společnosti EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 se 
sídlem Národní 138/10, 113 19 Praha 1, 

Termín: Neprodleně 
2) po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením výběrového řízení 

na veřejnou zakázku „Most ev.č. LB-001 Liberec – Letná ulice“, předložit příslušnou smlouvu 
o dílo s vítězem výběrového řízení společností EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 se sídlem 
Národní 138/10, 113 19 Praha 1 k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci 
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Termín kontrolní: 15. 6. 2009 
3) zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2009 do rozpočtu odboru technické 

správy veřejného majetku - výdajová část,  částku na pokrytí nákladů projektu - akce, a to ve 
výši 23,744.619,- Kč, 

Termín kontrolní: 31. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 263/09 

Podnět pana Zdeňka Drozena – oprava komunikace Na Kopečku 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podněty p. Zdeňka Drozena ze dne 18. 3. 2009 a 14. 4. 2009 týkající se stavebního stavu ul. Na 
Kopečku 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit odeslání odpovědi p. Zdeňkovi Drozenovi na obdržený podnět v souladu s přeloženým 
návrhem odpovědi. 

Termín: 31. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 264/09 

Žádost pí. Hany Vlasové. Žádost o likvidaci nebo přesunutí dětského hřiště 
v Burianově ul. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. žádost p. Hany Vlasové, bytem Burianova 925/23, Liberec 6, ze dne 16. 4. 2009, 
2. navržený postup při řešení problému stavebně-technického stavu dětského hřiště v Burianově 

ul., včetně navrženého řešení 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zpracovat a zajistit odeslání odpovědi pí. Haně Vlasové na obdrženou žádost v souladu 
s přeloženým návrhem odpovědi. 

Termín: 25. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 265/09 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2008 – 2009 ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

„Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci“ zpracované společností TSML a. s. ze 
dne 30. 4. 2009 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
1. dopracovat ve spolupráci s TSML a. s. vyúčtování zimní údržby 2008 - 2009, 
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2. ve spolupráci s TSML a. s. zpracovat  návrh čerpání finančních prostředků na provádění 
čištění komunikací v majetku města v období květen až listopad 2009, 

3. ve spolupráci s TSML a. s. zpracovat návrh čerpání finančních prostředků na provádění zimní 
údržby místních komunikací v majetku města v období listopad a prosinec 2009, 

a následně dopracované vyúčtování a zpracované rozbory předložit k projednání v radě města.  

Termín: 16. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 266/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi 
Rada města dne 19. 5. 2009 souhlasí s prodejem bytové jednotky č.423/010 v budově čp. 423-424, 
ul. Balbínova, Liberec 12 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na 
pozemcích p.č. 378/8 a 378/7, vše v k. ú. Staré Pavlovice. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

příjmení a jméno čp/č.j. podíl  vel. plocha 
bydliště 

dat.nar. cena % 
uhr. 

        
manž. Marcela 
Pešková 
a František Pešek 

423/010 23/992 1+1 41,40 

Balbínova 423, 
Lbc 12 

 622.000,- 100 

II. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
1. Rada města dne 19. 5. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnických podílů náležejících 

k bytovým jednotkám č. 881/008 a č. 881/009 na pozemku p.č. 577, v k. ú. Liberec, 
spoluvlastníkům budovy č.p. 881, nám.Tržní, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

podíl  č.b.j. příjmení a jméno dat.nar. cena % uhr. 
      

1202/10000 881/008 manž. Věra Doležalová
a Vladimír Doležal 

 11.000,00 100 

1350/10000 881/009 Pavel Pavlov Lazarov  12.000,00 100 
2. Rada města dne 19. 5. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu náležejícího 

k bytové jednotce č. 450/004 na pozemcích p.č. 2493/1 a 2493/5, v k. ú. Liberec, 
spoluvlastníku budovy č.p. 450, ul.Klostermannova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat. nar. Cena % uhr. 
     
928/4230 Musilová Jarmila  19.000,00 100 

3. Rada města dne 19. 5. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu náležejícího 
k bytové jednotce č. 1048/001 na pozemku p.č. 5662, v k. ú. Liberec, spoluvlastníku budovy 
č.p. 1048, ul. Na Okruhu, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
4414/10000 Routková Jitka  18.000,00 100 
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4. Rada města dne 19. 5. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu náležejícího 
k bytové jednotce č. 104/009 na pozemku p.č. 364, v k. ú. Janův Důl u Liberce, 
spoluvlastníkům budovy č.p. 104, ul. Husitská, Liberec 9. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
813/10000 Zdeněk Vojtěch 

Pavel Bernášek 
 3.000,00 100 

5. Rada města dne 19. 5. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu náležejícího 
k bytové jednotce č. 307/002 na pozemku p.č. 1886, v k. ú. Ruprechtice, spoluvlastníkům 
budovy č.p. 307, ul. Javorová, Liberec 14. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr.
     
11476/34104 manž.Miloš Loskot 

a Helena Loskotová 
 44.000,00 100 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

III. Záměr prodeje a cena budovy 
Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje záměr prodeje budovy čp. 581 – 586, ulice Šimáčkova, 
Liberec 12 včetně pozemků p.č. 464/14, 464/15, 464/16, 464/17, 464/18, 464/19, 464/2, 464/22, 
464/23, 464/24, 464/25, 464/26, 464/27, k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemce nebytového prostoru, za cenu 26,500.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 19. 5. 2009 zrušuje usnesení č. 566/08 bod VII/19 ze dne 21. 10. 2008, 

schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 168/29, 168/30, 168/32, 168/34, k. ú. Františkov u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem právnické osoby složené z vlastníků bytových 
jednotek v budově na pozemku p.č. 168/5, k. ú. Františkovu Liberce za cenu 109.000,- Kč. 

2. Rada města dne 19. 5. 2009 zrušuje usnesení č. 671/08, bod č. III/31 ze dne 2. 12. 2008, 
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1567/8, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka přístavby na pozemku p.č. 1568/2, 1567/8, k. ú. Ruprechtice, za 
cenu 4.000,- Kč . 

3. Rada města dne  19. 5. 2009 zrušuje usnesení č. 476/98 V/25 ze dne 9. 9. 2008, schvaluje  
záměr prodeje pozemku p.č. 1254/1, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka budov na pozemcích p.č. 1256, 1254/3, pozemku p.č. 1255, k. ú. 
Vesec u Liberce, za cenu 672.000,- Kč. 

4. Rada města dne 19. 5. 2009 zrušuje usnesení č. 566/08, bod č. VII/28 ze dne 21. 10. 2008, 
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1355/1, k. ú. Vesec u Liberce, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 1351, pozemků p.č. 
1350/1, 1352/53, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 97.000,- Kč. 

5. Rada města dne 19. 5. 2009 zrušuje usnesení č. 671/08, bod č. III/37 ze dne 2. 12. 2008, 
schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 623/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních nemovitostí, za cenu cca 33.000,- 
Kč. 

V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 878/1, 5782, k. ú. 
Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 200,- Kč/m2. 

2. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2105/14, 2105/22, 2105/23,  k. 
ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem 
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2. 
3. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 

příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2105/32, 2105/34, 2105/36,  k. 
ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2. 

4. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5840/1, k. ú. Liberec, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 200,- Kč/m2. 

5. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5841/1, 5841/4, 1679/1, k. ú. 
Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 200,- Kč/m2.  

6. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6029, k. ú. Liberec, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2. 

7. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6029, 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.  

8. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 816/1, k. ú. Růžodol I., a p. p. č. 
32/1, 1613/1, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro 
SČP Net, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2.  

9. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 681/1, k. ú. Růžodol I., na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2.  

10. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení kanalizační přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 
602/1, k. ú. Staré Pavlovice, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 608/2, k. 
ú. Staré Pavlovice, jehož vlastníkem je v současné době Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 
1359/11, Praha 13 – Stodůlky, Praha  za cenu 88,- Kč/m2.  

11. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1891/1, k. ú. 
Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2. 

12. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek p.č. 
95/3., k. ú. Horní Suchá u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 
97/2 a pozemku p. č. 100, k. ú. Horní Suchá u Liberce, jejichž vlastníkem je v současné době 
Vojtíšková Věra, Nová 306/5, Liberec – Liberec X - Františkov, za cenu 60,- Kč/m2. 

13. Rada města dne 19. 5. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 2221, k. ú. Vesec u 
Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, 
a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 40,- Kč/m2. 

14. Neschváleno.  

VI. Změna usnesení RM 
Rada města dne 19. 5. 2009 po projednání zrušuje usnesení č. 85/09/IV/5 ze dne 17. 2. 2009, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezdu a 
přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1332/1, 1332/79, 1332/80, 1333/1 k. ú. Růžodol I, 
pro Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 88,- 
Kč/m2 bez DPH. 

VII. Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 
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1. Schválení zveřejnění záměru směny pozemků 
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 1352/1, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou (dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008 se jedná o p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2), 
která je ve vlastnictví statutárního města Liberec, za p.p.č. 1303/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
(dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10.11.2008 se jedná o p.p.č. 1303/13 o výměře 687 m2), která je 
ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416. 
2. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1987/2, při ul. Tanvaldská, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní cenu 3.300,- Kč. 
3. Věcná břemena  
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 

zřízeno a provozovat plynovodní potrubí (NTL přípojku), a v právu vstupu a vjezdu v 
souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 58/1, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 272 95 567 
(investor stavby manželé Stanislav a Kateřina Abrtovi, Nad Školou 1384, 463 11 Liberec 30), 
za cenu 56,-Kč/1m2, na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených 
technickým odborem. 

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
provozovat stavbu „veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení“ a s tím souvisejícím 
právu vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 1820/2 a 175/1, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 
70891508 ve prospěch statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 
00262978 (investor stavby Dopravní podnik města Liberce, a. s., Mrštíkova 3, Liberec III, IČ 
47311975), úplatně dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným 
usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene, na dobu určitou, tj. na dobu, po kterou bude provozována stavba.   

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
provozovat stavbu „veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení“ a s tím souvisejícím 
právu vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 1886/1, v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4, IČ 659 93 390 ve prospěch statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 
IČ 00262978 (investor stavby Dopravní podnik města Liberce, a. s., Mrštíkova 3, Liberec III, 
IČ 47311975), úplatně dle Stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení 
užívání nemovitosti při umístění ostatních vedení do silničních staveb a pozemků silnic I.třídy, 
na dobu neurčitou.  

a  u k l á d á  

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

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 267/09 

Privatizace pozemků ve vnitrobloku ul. Jungmannova-Okružní-Metelkova 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup při privatizaci pozemků ve vnitrobloku ul.Jungmannova-Okružní-Metelkova 

a  u k l á d á  

Ing.Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit předmětnou petici zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 268/09 

Privatizace pozemku p.č. 2721/8, k. ú. Liberec 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup při privatizaci pozemku p.č. 2721/8, k. ú. Liberec. 

USNESENÍ Č. 269/09 

Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s doplněním seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu o bytovou jednotku č. 
1400/32 v budově čp. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec 30 

a  u k l á d á  

Ing.Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit žádost o vyřazení bytové jednotky ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 270/09 

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: 
Hajdíková Věra  Liberec 10, Mánesova 249   XVIII-184 
Poštolka Milan  Liberec 10, Jáchymovská 275   NO-138 
Benešová Zdeňka  Liberec 7, Příční 459/12A   HK-171 
Gabriel Roman  Liberec 1, Na Okruhu 886/2   DK-489 
Sluková Milena  Liberec 11, Suldovského 486/35  STA-3 
Nováková Zdeňka  Bílý Potok 55     DK-11 
Šulc Josef   Liberec 6, Vlnařská 835/1   NO-157 
Lepa Jiří   Liberec 15, Nezvalova 652   G-39a 
Bulířová Helena  Liberec 14, Borový vrch 1031   XXII-50 
Harsa Petr   Stráž n/N., Zlatý Kopec 60   III-17 
Kučerová Anna  Liberec 1, Květinová 707/10   III-139 
Červenka František  Liberec 14, Konopná 634   Z12-6 
Šípková Milada  Liberec 12, Podzimní 370   ST-38 
Kolencová Vladimíra Liberec 6, Gagarinova 786/48   NO-125 
Krejčí Miroslava  Hradec Králové, Švehlova 472/15  NO-163 
Motyčka Rudolf  Liberec 39, Jasanová 24   III-20 
Egerová Klára  Liberec 16, Kadlická 77   HK-324 
Novotná Oldřiška  Liberec 10, Jáchymovská 265/36  STK-34 
Krtalič Marcela  Liberec 1, Borový vrch 791   STM-48 
Pokorná Irena  Liberec 5, Lomená 403    III-108 
Vrkoslavová Jana  Liberec 11, Srbská 379/1   STK-33 
Exnerová Miluška  Liberec 1, Lužická 1262/36   XX-61 
Macháček František  Česká Kamenice, Mánesova 700  STG-18 
Ročková Iveta  Liberec 25, Česká 498    DK-211 
Zimprich Bohumil  Jablonec n/N., Opletalova 961/1  XX-57 
Janoušek Vladimír  Liberec 5, Skalní 368    ST-20 
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Hnízdo Petr   Liberec 6, Seifertova 904/8   XVIII-55a 
Šeligová Milena  Frýdlant, Předlánce 93    KZ-E-3 
Vondrová Libuše  Liberec 6, Pazderkova 933/3   HK-91 
Rambousková Marie Liberec 4, Na Perštýně 591/17   NO-182  
Pečený Stanislav  Liberec 13, Borový vrch 294/27   NO-164 
Havel Karel   Liberec 31, Rybízová 272   NO-142 
Rejchrtová Marie  Liberec 5, Franklinova 579   STM-8 
Hoření Růžena  Liberec 6, Soukenická 740   STD-3 
Zachovalová Naděžda Liberec 6, Žitná 823    KZ-D-12 
Myslivec Miroslav  Liberec 5, Stavbařů 370    III-122 
Němcová Marie  Liberec 30, Křivá 1516    III-61 
Slovák Andrej  Liberec 2, Na Ladech 200/21   STF-37 
Součková Jana  Liberec 10, Nová 317/21a   Z20-4 
Sluková Zdena  Liberec 5, Tyršova 8    III-130 
Stolín Bohuslav  Chrastava, Loudátova 248   XI-6 
Zajíček Jaroslav  Liberec 30, Prosečská 498   Z1-4 
Podávková Anna  Liberec 6, Maršíkova 601/3   STD-9 
Bubák Ladislav  Liberec 13, Borový vrch 293/25   NO-187 
Novotný Jaroslav  Liberec 7, K.Světlé 288/26   NO-97 
Fillová  Ivana  Liberec 30, Seniorů 1208   KZ-C-4 
Dušková Marcela  Liberec 12, Polní 366/15   NO-148 
Skořepová Jana  Liberec 15, Aloisina výšina 643/130  VIII-16 
Nedomlel Vladimír  Proseč n/Nisou 88    KZ-IV-1 
Balcar Miroslav,Ing. Liberec 15, Pekárkova 367/26   VIII-41 
Chocová Zdena  Liberec 6, M.Horákové 144   III-114 
Slabá Ludmila  Liberec 8, Finská 267    III-109 
Vérostová Ada  Jesenice, Vřesová 575    KZ-B-13 
Frumert Jaroslav  Liberec 8, Národní 392    STL-58 

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. 

Termín: 29. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 271/09 

Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku Liberec - Zlaté Návrší 
- sanace skládky  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na  veřejnou zakázku Liberec- Zlaté Návrší-sanace skládky 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,   
 podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 

Termín: Neprodleně  
 uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zakázku Liberec – 

Zlaté Návrší – sanace skládky, se  sdružením Zlaté návrší, (Nisainvest spol. s r. o., Sokolí 
1080, Jablonec nad Nisou, IČ: 48290262, Syner s. r. o., Dr. M. Horákové 580/7, Liberec, 
IČ: 48292516, Integra Liberec a. s., Hrádecká 156, Liberec, IČ: 25014391 s nabídkovou 
cenou 74,601.108,- Kč včetně DPH, 
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Termín: po uplynutí zákonných lhůt dle z. 137/2006 
2. Milanu Šírovi, náměstku primátora, 

 po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí, 
předložit radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení rozhodnutí o přijetí 
dotace a návrh financování, včetně spoluúčasti města, na realizaci akce Liberec – Zlaté 
Návrší – sanace skládky,  

Termín: 06/2009 
 zajistit zjednodušené podlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky na služby- Liberec - 

Zlaté Návrší – sanace skládky – výběr TDI. 

Termín: 2. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 272/09 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" 
pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle Zprávy nezávislého auditora roční účetní uzávěrku státního podniku Podnik služeb města 
Liberce, státní podnik „v likvidaci“ za rok 2008 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik 
"v likvidaci" pana Kamila Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města. 

Termín: 30. 5. 2009  

USNESENÍ Č. 273/09 

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a způsob 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti Sportovní areál Liberec s. r. o. 

Rada města, která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 
zákoník jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení § 102 
odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve věcech obce jako jediného společníka 
obchodní společnosti, po projednání  

s c h v a l u j e  

a) řádnou účetní závěrku za rok 2008, 
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 

a  u k l á d á  

jednatelům společnosti, Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi,  
1) k úhradě ztráty roku 2008 a ztráty z let minulých použít, 

a) rezervní fond v plné výši, tj. v částce 43.754,- Kč, 
b) kapitálové fondy v plné výši, tj. v částce 47,100.000,- Kč, 

2) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období včetně provedené úhrady ztráty roku 
2008 a ztráty z let minulých  do účetnictví roku 2009, 

3) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku.  

Termín: 30. 6. 2009 

Strana 10 (celkem 24) 



USNESENÍ Č. 274/09 

Návratná finanční výpomoc – ZŠ, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové 
organizaci ve výši 4,952.054,10 Kč, 

b) přijetí daru pro příspěvkovou  organizaci Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, ve výši 
401.517,90 Kč od provozovatele areálu městského stadionu v Liberci, firmy Sgroup Sport 
Facility management, ke krytí vlastních zdrojů dotačního programu, 

c) zařazení majetku vybudovaného z daru a poskytnuté dotace do vlastnictví příspěvkové 
organizace Základní škola, Liberec, U Školy 222/6 na dobu 5 let a následný bezúplatný převod 
do majetku zřizovatele, 

d) text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se  ZŠ Liberec, U Školy 

222/6, příspěvková organizace, 

Termín: 31. 5. 2009 
b) předložit ke schválení zastupitelstvu úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ 

Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace v souladu s podmínkami dotace,  

Termín: 30. 9. 2009 
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit částku 4,952.054,10 Kč do výdajové i příjmové části rozpočtu SML na rok 2009. 

Termín: 30. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 275/09 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT, 
příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec 1 za období roku 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z provedené kontroly hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT, 
příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roku 2007 a 2008. 

USNESENÍ Č. 276/09 

Protokol z kontroly hospodaření Městské policie Liberec, Tř. 1. máje 108/48 
za období roků 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z provedené kontroly hospodaření Městské policie Liberec, Tř. 1. máje 108/48, Liberec, 
se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití prostředků poskytnutých z rozpočtu 
Statutárního města Liberec za období roků 2007 a 2008. 
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USNESENÍ Č. 277/09 

Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve 
společném areálu - ul. Pekárkova 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu – ul. 
Pekárkova 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zastupitelstvu města záměr vybudování kojeneckého ústavu a dětského domova ve 
společném areálu – ul. Pekárkova ke schválení 

Termín: 29. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 278/09 

Hodnocení činnosti příspěvkových organizací statutárního města Liberec 
sociálního a zdravotního zaměření za rok 2008 včetně zhodnocení zákonem 
stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Hodnocení činnosti příspěvkových organizací statutárního města Liberec sociálního a 
zdravotního zaměření za rok 2008 včetně zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření 
příspěvkových organizací za rok 2008“; 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření za rok 2008. 

USNESENÍ Č. 279/09 

Návrh na poskytnutí odměn paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, paní Mgr.et Bc. Anně 
Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec a panu Michaelu Dufkovi, řediteli příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměny paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce 
příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec a panu Michaelu Dufkovi, řediteli 
příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit paní Ing. Jaromíru Čechovou, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou a pana Michaela 
Dufka s usnesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu 
za měsíc květen 2009 z finančních prostředků uvedených příspěvkových organizací. 
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Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 280/09 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního 

města Liberec v roce 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec 
v roce 2008 

a  u k l á d á  

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

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 281/09 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec v roce 2008 

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 2008 

a  u k l á d á  

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

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 282/09 

Změna hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v rámci Hospodaření s byty ve vlastnictví SML přesunutí dvou bytů o velikosti 2+kk v domě 
Krejčího 1176/11, Liberec 6 z typu byt na půl cesty na byt pro příjmově vymezené osoby 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zveřejnit výběrové řízení na úřední desce a přidělit byty v souladu s Pravidly pro přidělování bytů. 

Termín: 05/2009 

USNESENÍ Č. 283/09 

Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací v ulici Krajní č.p. 
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1575-1580, Liberec 30 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení nájemného v bytových domech postavených se státní dotací v ulici Krajní č.p. 1575 - 
1580, Liberec 30 o míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad za rok 2008 ve výši 6,3 % 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytů. 

Termín: 30. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 284/09 

Přidělení a výměnu bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Jakubcové Heleně přidělení bytu č. 43 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 1070, 
Rádlové Marii přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 1071, 
Hnykové Olze přidělení bytu č. 27 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 1071, 
Charouskové Marii přidělení bytu č. 206 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Uhlířové Daně přidělení bytu č. 110 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Krejčího 1174, 
Marešové Jindře přidělení bytu č. 206 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Kovářové Růženě přidělení bytu č. 305 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Varmužové Nele přidělení náhradního bytu č. 206 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1172, 
Junkové Janě přidělení náhradního bytu č. 401 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1172, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

Termín: 05/2009 

USNESENÍ Č. 285/09 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Mikešové Ladislavě přidělení bezbariérového bytu č. 401, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 
7, Jeronýmova 581, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
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uzavřít nájemní smlouvu s Mikešovou Ladislavou. 

Termín: 05/2009 

USNESENÍ Č. 286/09 

Výpůjčka nebytového prostoru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku nebytového prostoru v objektu Česká 617, Liberec XXV – Vesec o výměře 16,11 m2 
společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., IČ 27275558, sídlem nám. E. Beneše 1, Liberec 1 
pro vykonávání úklidových služeb, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
předat společnosti uvedené prostory a sepsat se společností smlouvu o výpůjčce  

Termín: 05/2009 

USNESENÍ Č. 287/09 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení nájemní 
smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Procházkové Zuzaně přidělení bytu č. 301, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202, Liberec 30, 
2. Běhounkovi Petrovi přidělení bytu č. 20, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1579, Liberec 30, 
3. Krajské nemocnici Liberec, a. s. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 310, o velikosti 1+1 

v ulici U Sila 1201, Liberec 30, 
4. Krajské nemocnici Liberec, a. s.  prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 208, o velikosti 1+1 

v ulici U  Sila 1205, Liberec 30, 
5. Krajské nemocnici Liberec, a. s. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 3+1 

v ulici Tanvaldská 325, Liberec 30, 
6. Linhardovi Róbertovi  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 204, o velikosti 1+0 v ulici U 

Sila 1202, Liberec 30, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1) uzavřít nájemní smlouvu s Běhounkem Petrem 

Termín: 05/2009 
2) vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Procházkovou Zuzanou a dodatku k nájemní 

smlouvě s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a s Linhardem Róbertem. 

Termín: 05/2009 

USNESENÍ Č. 288/09 

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu 
Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8 

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

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na dobu určitou mezi Základní 
školou, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkovou organizací a společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s., na dobu 5 let, tj. od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelku základní školy 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 289/09 

Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o stanovisko 
k prodloužení kanalizace v ulici Ostašovská v souvislosti s projektem "Centrum 
pro zvířata v nouzi" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) prodloužení přípojky kanalizace města na parcelách 1436/7, 1436/11 a 1436/12, v k. ú. 
Růžodol I, ulici Ostašovská, 

b) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 1436/12, v k. ú. 
Růžodol I, Ostašovská, 

c) zplnomocnění MVDr. Davida Nejedla k zastupování města ve věci uzavření Smlouvy o 
smlouvě budoucí, 

s o u h l a s í  

s podmínkou poskytovatele dotace Operačního programu Životní prostředí, umožnit po dobu 
nejméně pěti let Zoologické zahradě Liberec udržovat přípojku v rámci pronájmu na základě 
smluvního vztahu mezi ZOO Liberec a SVS, a. s.,  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat ředitele MVDr. Davida Nejedla o usnesení Rady města Liberec.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 290/09 

Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 
262/17, Mgr. Milana Regnera 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o rozhodnutí rady města ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17. 

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 291/09 
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Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele 
DFXŠ Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele DFXŠ Liberec ve složení: 
 Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch 
 Radmila Hrdinová, odborná kritička, předsedkyně Rady DFXŠ 
 Ing. František Hruša, náměstek primátora, člen Rady DFXŠ   
 Ing. Pavel Bernát, člen Rady města Liberec, člen Rady DFXŠ   
 Ing. Eva Kočárková, členka Zastupitelstva města Liberec, členka Rady DFXŠ 
 MgA. Martin Otava, režisér, člen Rady DFXŠ  
 MgA. Michael Tarant, režisér, člen Rady DFXŠ  
 doc. MgA. Jan Burian, ředitel Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, předseda Asociace 

profesionálních divadel ČR 
 Mgr. Dagmar Cvrčková, ředitelka Podještědského gymnázia, s.r.o., členka Rady DFXŠ  
 Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel Základní umělecké školy Liberec, člen Rady DFXŠ  
 Mgr. Alois Čvančara, předseda Komise kultury a památkové péče SML 
 Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit realizaci výběrového řízení a jmenování nového ředitele DFXŠ. 

Termín: 08-09/2009 

USNESENÍ Č. 292/09 

Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací statutárního města 
Liberec za rok 2008 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro 
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací statutárního města Liberec 
za rok 2008 včetně zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro 
rok 2008“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření 
příspěvkových organizací za rok 2008. 

USNESENÍ Č. 293/09 

Hodnocení Divadla F. X. Šaldy Liberec Radou Divadla F. X. Šaldy Liberec a 
zhodnocení plnění Dohody mezi SML a DFXŠ za rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) hodnocení Divadla F. X. Šaldy Liberec Radou Divadla F. X. Šaldy za rok 2008, 
b) plnění Dohody č. 8070018 uzavřené mezi SML a DFXŠ, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
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seznámit s usnesením Rady města Liberec Radu Divadla F. X. Šaldy Liberec a Františka Dáňu, 
ředitele DFXŠ Liberec. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 294/09 

Návrh na přiznání mimořádných odměn za rok 2008 ředitelům příspěvkových 
organizací - Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní 
divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na přiznání odměn za rok 2008 ředitelům příspěvkových organizací - Zoologická zahrada 
Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 seznámit ředitele kulturních  příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec, 
 zajistit realizaci výplat odměn ve výplatním termínu za měsíc červen 2009. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 295/09 

Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o. za 
rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008 organizace Kulturní služby Liberec, s. r. 
o., se sídlem Lidové sady 425/1, 460 04 Liberec 1, IČ 25417126 

a  u k l á d á  

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v souladu se schváleným závěrečným účtem SML za rok 2008, a v souladu s projednáním 
zprávy o činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 v Radě města Liberec, uhradit 
nedoplatek skutečně spotřebovaných energií Kulturních služeb Liberec, s. r. o. ve výši 
36.051,82 Kč na účet organizace,  

Termín: 30. 6. 2009 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

písemně seznámit Petra Vostřáka, jednatele Kulturních služeb Liberec, s. r. o. s usnesením 
Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 296/09 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce 
:  

Zařízení Akce Náklady 
(odhad) 

Termín 
realizace 

ZŠ Švermova  rekonstr.šaten 2,600.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Ještědská  výměna oken 2,100.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Švermova  oprava opěrné zdi 2,700.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Švermova  rekonstr. prosklené 
stěny tělocvičny 

2,000.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Aloisina výšina  zateplení – 
projektová 
dokumentace (PD) 

850.000,- 2009 

ZŠ Sokolovská zateplení – PD 345.000,- 2009 

MŠ Delfínek, 
Nezvalova 

zateplení - PD 195.000,- 2009 

MŠ Kytička, 
Burianova  

zateplení - PD 291.000,- 2009 

MŠ Klíček, Žitná  zateplení - PD 160.000,- 2009 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací dle 
důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 297/09 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro  2. kolo 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. kole roku 
2009 z Kulturního fondu statutárního města Liberec v celkové výši 680.000,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1, 

b) s prodloužením termínu vydání knihy Luboše Příhody „Jak to bylo v Liberci v letech 68 a 69“ 
do listopadu 2009 

a  u k l á d á  

a) Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města 
Liberec ve výši 680.000,- Kč pro 2. vyhlášené kolo roku 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení, 

Termín: 28. 5. 2009 
b) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 9/09/0080 s Lubošem Příhodou. 

Termín: Neprodleně  
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USNESENÍ Č. 298/09 

Návrhy na 57. hromadnou změnu územního plánu města Liberec – zahájení 
procesu pořízení 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrhy na 57. hromadnou změnu územního plánu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit všechny předložené návrhy č. 57/1 až 57/259 uvedené v hromadné 
změně č. 57 do tvorby „nového územního plánu Liberec,  

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, 
k předložení návrhů uvedených v 57. hromadné změně územního plánu města Liberec do 
projednání v zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 299/09 

Předložení zadání 25. změny územního plánu města Liberec ke schválení 
Zastupitelstvem města Liberec 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

své usnesení č. 75/09 ze dne 3. 2. 2009, 

n e d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání 25. změny územního plánu, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města ukončit proces pořizování 25. změny územního plánu, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit zadání 25. změny územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 300/09 

Odvolání a jmenovaní členky komise občanských záležitostí 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

s účinností od 1. května 2009, 
členku komise občanských záležitostí paní Ilonu Liškovou, bytem Sněhurčina 691/35, Liberec 15;  

j m e n u j e  

s účinností od 1. května 2009, 
členku komise občanských záležitostí paní Jaroslavu Wildnerovou, bytem 5. května 376/39, 
Liberec 1;  

a  u k l á d á  
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Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
provést jmenování paní Jaroslavy Wildnerové, bytem 5. května 376/39, Liberec 1, členkou komise 
občanských záležitostí. 

Termín: k 1. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 301/09 

Projekt komunikace prostřednictvím Informačního systému datových schránek 
pro SML 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnosti dané zákonem č. 300/2008 Sb. statutárnímu městu Liberec, jeho orgánům a zřizovaným 
organizacím od 1. července 2009 (resp. od 1. října 2009) v souvislosti s komunikací 
prostřednictvím Informačního systému datových schránek; 

s c h v a l u j e  

- realizaci projektu Komunikace prostřednictvím Informačního systému datových schránek pro 
orgány a organizace statutárního města Liberec dle důvodové zprávy; 

- přípravu výběrových řízení na dodavatele investičních a provozních částí projektu (společné 
zadání SML a Liberecké IS, a. s.) 

- podání žádosti o podporu technologického centra z příslušného integrovaného operačního 
programu spravovaného Ministerstvem vnitra ČR; 

a  u k l á d á  

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML: 
- připravit žádost o podporu technologického centra z příslušného integrovaného operačního 

programu spravovaného Ministerstvem vnitra ČR vč. zajištění součinnosti s ostatními obcemi 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec;  

- připravit ve spolupráci s Libereckou IS, a. s. společné zadání výběrových řízení na dodavatele 
investičních a provozních částí projektu;  

- informovat ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů ostatní orgány a organizace SML o 
projektu, povinnostech jednotlivých subjektů a možnostech zapojení do projektu;  

- navrhnout orgánům SML rozpočtové změny pro financování projektu v roce 2009, a letech 
následujících.  

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 302/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc duben 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a s 
vypuštěním z kontroly usnesení č. 386/08, 705/08, 137/09. 

USNESENÍ Č. 303/09 

Navýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem navýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. z částky 
92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 117,600.000,- Kč, přičemž:  

1. k zvýšení základního kapitálu bude upsáno 256 kusů kmenových akcií na jméno 
v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; práva spojená 
s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou 
emisí nových akcií nijak dotčena; 

2. emisní kurz nově upisovaných akcií bude činit 25,600.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná 
jmenovité hodnotě nových akcií; 

3. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 

4.  jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se neuplatní; 

5. emisní kurz bude splacen: 

 započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena 
smlouva o započtení pohledávek za společností akcionáře ve výši 14,600.000,- Kč; 

 peněžitým vkladem ve výši 11,000.000,- Kč;  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
aby předložil zastupitelstvu města ke schválení návrh navýšení základního kapitálu ve společnosti 
Sportovní areál Ještěd a. s. z částky 92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního 
kapitálu 117,600.000,- Kč vč. způsobu splacení emisního kurzu. 

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 304/09 

Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Rada města ve funkci valné hromady Sportovní areál Ještěd a. s., IČ 25437941, se sídlem Liberec 
5, Jablonecká 41, PSČ 460 01 

s c h v a l u j e  

návrh navýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. z částky 
92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 117,600.000,- Kč, přičemž: 

 

1. k zvýšení základního kapitálu bude upsáno 256 kusů kmenových akcií na jméno 
v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; práva spojená 
s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou 
emisí nových akcií nijak dotčena; 

2. emisní kurz nově upisovaných akcií bude činit 25,600.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná 
jmenovité hodnotě nových akcií; 

3. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 

4. jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se neuplatní; 

5. emisní kurz bude splacen: 
 započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena 

smlouva o započtení pohledávek za společností akcionáře ve výši 14,600.000,- Kč; 

 peněžitým vkladem ve výši 11,000.000,- Kč 

a  u k l á d á  
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Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva,  
aby po schválení navýšení základního kapitálu zastupitelstvem města, učinil všechny potřebné 
kroky k realizaci navýšení základního kapitálu. 

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 305/09 

Jmenování člena komise dopravy 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

s účinností od 1. června 2009 
člena komise dopravy pana Ing. Miloše Matouška, Atelier 4 s. r. o., Podhorská 377/20, Jablonec 
nad Nisou 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
provést jmenování pana Ing. Miloše Matouška, Atelier 4 s. r. o., Podhorská 377/20, Jablonec nad 
Nisou. 

Termín: k 1. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 306/09 

Zřízení osadního výboru Vesec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřízením osadního výboru v části města Liberec – Vesec vč. jeho personálního obsazení dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
aby návrh na zřízení osadního výboru v Liberci – Vesci předložil Zastupitelstvu města Liberec 
ke schválení vč. návrhu personálního obsazení tohoto výboru.  

Termín: 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 307/09 

Hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. dubna 2009 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 30. dubna 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 308/09 

Organizační zajištění 5. zasedání zastupitelstva města konaného 28. 5. 2009 

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

konání 5. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. května 2009 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Zřízení osadního výboru Vesec 
4. Majetkoprávní operace 
5. Privatizace pozemků ve vnitrobloku ul. Jungmannova – Okružní – Metelkova 
6. Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 
7. Zachování varhanní hudby pro další generace 
8. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008 
9. Zvýšení základního kapitálu SAJ 
10. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
11. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo 

2009 
12. Přidělení provozní dotace pro TSML a.s. na projekt Hřbitovy 2009 
13. Přidělení dotace z Ekofondu, E – tábor, dejme dětem šanci změnit budoucnost žadatele ČTU–

Osada  Jizera–ochránci Jizerských hor 
14. Zpráva o vyúčtování dotací z Fondu prevence SML v roce 2008  
15. Zpráva o vyúčtování dotací z Fondu zdraví SML v roce 2008 
16. Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova – ul. Pekárkova 
17. Návrh na 57. hromadnou změnu ÚP 
18. Předložení zadání 25. změny územního plánu města Liberec 
19. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská 

společnost, a. s. 
20. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
21. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o. 
22. Vyřízení podnětů a dotazů ze 4. zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 4. 2009 
23. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Jiří  K i t t n e r, v. r.    Ing.  František  H r u š a, v. r.     
primátor města náměstek primátora 

 

 

Přílohy k usnesení č.: 260/09, 265/09, 272/09, 273/09, 274/09, 280/09, 281/09, 288/09, 289/09, 
293/09, 297/09, 298/09, 299/09, 301/09, 306/09. 

 


