
 

U S N E S E N Í  

 Z 11. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 2. 6. 2009 

 

USNESENÍ Č. 309/09 

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 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodního řadu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 19, 22/1, 473/2, 473/9, v k. ú. Horní 
Hanychov, na dobu existence stavby, za cenu jednorázového poplatku ve výši 2.856,- Kč a to pro 
SPOLEČNOST PŘÁTEL TRADIC LIBERECKA, O. S., Purkyňova 594/29, 460 01 Liberec XIV 
– Ruprechtice 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s občanským sdružením SPOLEČNOST 
PŘÁTEL TRADIC LIBERECKA, O. S., se sídlem Purkyňova 594/29, Liberec XIV – Ruprechtice. 

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 310/09 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek 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“, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání 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“, a to společnosti STRABAG a. s., IČ: 60838744, 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 

Termín: Neprodleně 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 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“, předložit příslušný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CC/388/08 s dodavatelem těchto 
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prací společností STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
5, k podpisu a po jeho podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

Termín kontrolní: 15. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 311/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

I. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 2. 6. 2009: 

a) zrušuje usnesení č. 5/09, oddíl VI, bod 1 ze dne 13. 1. 2009, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 271/2, 281, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby 

dobrovolné, za nejnižší podání 2,674.000,- Kč. 
2. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 279, 280, 277/2 - vč. stavby, 

277/3, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 1,302.000,- Kč. 
3. Rada města dne 2. 6. 2009 

a) zrušuje usnesení č. 64/09/II/20/b ze dne 3. 2. 2009, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 850/2, 852/3 a 852/4, k. ú. Liberec, vlastníkovi 

budovy na pozemku p.č. 852/1, k. ú. Liberec, za cenu 565.530,- Kč. 
4. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1404/3, k. ú. Liberec, 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 29.000,- Kč. 
5. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 230/1, k. ú. Nové 

Pavlovice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 221/5, 
pozemku p.č. 221/4, k. ú. Nové Pavlovice za cenu cca 24.000,- Kč. 

6. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 805/2, k. ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení, za cenu 52.000,- Kč. 

7. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1015, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení, za cenu cca 70.000,- Kč. 

8. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 134 a části pozemku 
p.č. 137/1, k. ú. Karlinky (cca 300 m2), formou výběrového řízení, za cenu cca 122.000,- Kč. 

9. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 602/1, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 11.000,- Kč, 

10. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 29 část, p.č. 36/1, k. ú. 
Kunratice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu cca 1,005.000,- Kč. 

11. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 40/1, k. ú. Kunratice u 
Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 563.000,- Kč. 

12. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 43/1, k. ú. Kunratice u 
Liberce, formou výběrového řízení, za cenu cca 71.000,- Kč. 

13. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 34/2, k. ú. Krásná Studánka, 
formou výběrového řízení, za cenu 92.000,- Kč. 

14. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 91/2, k. ú. Krásná 
Studánka, formou výběrového řízení, za cenu cca 50.000,- Kč. 

15. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 715/1, k. ú. Krásná 
Studánka, formou výběrového řízení, za cenu 26.000,- Kč. 

16. Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 30/2, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, formou výběrového řízení, za cenu 24.000,- Kč. 

II. Stanovení ceny bytové jednotky (bytová náhrada) 
Rada města.dne 2. 6. 2009 schvaluje cenu bytové jednotky č. 253/013, ve výši 688.000,- Kč, v 
budově  č.p. 253, ul. Jáchymovská, Liberec 10. 
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III. Záměry prodeje a ceny volných bytových jednotek 
1. Rada města dne 2. 6. 2009 souhlasí s prodejem volné bytové jednotky č. 265/006 v budově 

č.p. 265, ul. Chrastavská, Liberec 2, včetně podílu 1082/10000 na společných částech budovy 
a pozemku p.č.1855/1, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 
Sb., za minimální nejnižší podání 522.000,- Kč. 

2. Rada města dne 2. 6. 2009 souhlasí s prodejem volné bytové jednotky č. 192/005 v budově 
č.p. 192, ul. Rumunská, Liberec 4, včetně podílu 838/13003 na společných částech budovy a 
pozemku p.č. 90, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., 
za minimální nejnižší podání 678.000,- Kč. 

IV. Záměry prodeje a ceny nebytových jednotek 
Rada města dne 2. 6. 2009 souhlasí s prodejem nebytových jednotek-garáží č. 265/007 a 265/008 
v budově č.p. 265, ul. Chrastavská, Liberec 2, včetně příslušných podílů na společných částech 
budovy a pozemku p.č. 1855/1, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
26/2000 Sb., za uvedené minimální nejnižší podání:  
 

číslo 
jedn. 

plocha 
jednotky 
m2 

podíl na spol.
část. budovy 
a pozemcích 

minimální 
nejnižší 
podání Kč 

007 24,71 513/10000 128.000,- 
008 17,11 355/10000   89.000,- 

V. Záměry prodeje a ceny volně stojících garáží 
1. Rada města dne 2. 6. 2009 souhlasí s prodejem objektu garáže na pozemku p.č. 2318/3, v k. ú. 

Liberec, včetně pozemku, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 
s právem přednosti nájemce garáže, za minimální nejnižší podání 553.000,- Kč. 

2. Rada města dne 2. 6. 2009 souhlasí s prodejem objektu garáže na pozemku p.č. 2848/2, v k. ú. 
Liberec, včetně pozemku formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za 
minimální nejnižší podání 142.000,- Kč.  

VII. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje záměr směny pozemku p.č. 629, k. ú. Starý Harcov, ve 
vlastnictví Antošová Jaroslava, bytem Jizerská 192/2, Liberec 15, za části pozemků p.č. 628/1 a 
628/2, k. ú. Starý Harcov, ve vlastnictví statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 
IČ: 00262978. 

VIII. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje pronájem nebytového prostoru – ordinace v ul. Krejčího 
1174, Liberec 6, pro MUDr. Vlastimila Vindyše, IČ: 68980949, nájemné 360,- Kč/m²/rok, 
smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.  

IX. Prodloužení nájemní smlouvy 
Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě Č.j. 2501/06/0188 ze 
dne 4. 12. 2006, doba pronájmu na dobu určitou do 30. 11. 2013, pro pana Jana Kašpara, B. 
Němcové 500/6, Liberec 5, IČ: 66665833. 

X. Změna usnesení RM 
Rada města dne 2. 6. 2009 po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 671/08/III/6, ze dne 2. 12. 2008, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2809/32, odděleného z pozemků p.č. 2804/1 a 2809/10, 

v k. ú. Liberec, společnosti ČEZ Distribuce a. s., za účelem výstavby nové trafostanice 
v souvislosti s projektem VILADOMY-MASARYKOVA, za cenu 72.000,- Kč. 

XI. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 2. 6. 2009 schvaluje umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 22/1, v k. ú. 
Horní Hanychov, na dobu neurčitou, pro Ing. Renatu Čechákovou, U Pily 344, Liberec 19, IČ: 
42467489, za cenu 4.000,- Kč bez DPH ročně. 
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USNESENÍ Č. 312/09 

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení 
azylantů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení azylantů 
v celkové výši 400.000,- Kč 

a  u k l á d á  

1. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z MVČR ve 
výši 400.000,- Kč na zajištění bydlení azylantů, 

Termín: Neprodleně 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 313/09 

Změny v konečném obsazení přidělených bytů Radou města Liberce v ul. 
Krejčího 1172 - 1178, Liberec 6 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

změny v obsazení bytů v ulici Krejčího 1172 – 1178, Liberec 6 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
obsadit volné byty náhradníky, které schválila Komise humanitní nebo zveřejnit výběrové řízení 
na úřední desce a přidělit byty v souladu s Pravidly pro přidělování bytů. 

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 314/09 

Výroční zpráva za rok 2008 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu za rok 2008 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

USNESENÍ Č. 315/09 

Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s opětovným zvolením člena dozorčí rady Ing. Aleše Rozkovce, bytem Na Skřivanech 551, 
Liberec 15, 460 15, na další funkční období v souladu s § 15 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, v platném znění, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a  u k l á d á  

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady, 
zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných společností.  

Termín: 07/2009 

USNESENÍ Č. 316/09 

Odvolání Mgr. Jiřího Paclta z funkce ředitele Základní školy, Liberec, Na 
Perštýně 404/44, příspěvkové organizace  

Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy, Liberec, Na 
Perštýně 404/44  

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana Mgr. Jiřího Paclta z funkce ředitele Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, 
příspěvkové organizace, ke dni 31. 8. 2009; 

s c h v a l u j e  

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitele Základní školy, Liberec, Na Perštýně 
404/44, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřího Paclta; 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu : 
1. zajistit vypracování a předání odvolacího dekretu Mgr. Jiřímu Pacltovi, 

Termín: 06/2009 
2.  informovat o rozhodnutí rady města ředitele Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44.  

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 317/09 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Jiřího Skalského 
do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, ke dni 1. 
7. 2009 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu : 
1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 

příspěvkové organizace, 

Termín: 06/2009 
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 

262/17, příspěvkové organizace. 
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Termín: 16. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 318/09 

Odvolání MgA. Martina Otavy z konkurzní komise pro konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele DFXŠ Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odvolání MgA. Martina Otavy z konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení 
funkce ředitele DFXŠ Liberec 
a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit MgA. Martina Otavu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 319/09 

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
"Zajištění stravování žáků a dětí Základní školy Barvířská 38/6, žáků Základní 
školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 140/7 a Základní školy praktické, 
Gollova 394/4 v Liberci" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Zajištění stravování žáků a 
dětí Základní školy Barvířská 38/6, žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 
140/7 a Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci" 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firmy PERSONNEL WELFARE – zařízení školního stravování, s. r. o. a uzavření 
smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
„Zajištění stravování žáků a dětí Základní školy Barvířská 38/6, žáků Základní školy praktické a 
Základní školy speciální, Orlí 140/7 a Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci", firmou 
ŠJ GASTRON - Zuzana Vaníčková, s. r. o., s nabídkovou cenou 1,009.361,60 Kč. 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 320/09 

Stanovení limitu ztratného v městském informačním centru 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

limit ztratného v městském informačním centru 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
postupovat při úhradě ztratného dle důvodové zprávy.   
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Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 321/09 

Návrh na úpravu platů Františka Dáni, Stanislava Doubravy, MVDr. Davida 
Nejedla a RNDr. Miloslava Studničky, CSc., ředitelů kulturních příspěvkových 
organizací, s účinností od 1. června 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a na jehož základě dochází s platností od 
1. 6. 2009 k nárůstu platových tarifů uvedených v příloze č.1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.;  

s t a n o v í  

platy Františku Dáňovi, Stanislavu Doubravovi, MVDr. Davidu Nejedlovi a RNDr. Miloslavu 
Studničkovi, CSc., ředitelům kulturních příspěvkových organizací s účinností od 1. června 2009 ve 
výši dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování příslušných dodatků ke smlouvám o odměňování výše uvedených ředitelů 
kulturních příspěvkových organizací, 

Termín: Neprodleně 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

seznámit výše uvedené ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města 
Liberec. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 322/09 

Nové platové zařazení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení - nařízení 
vlády č. 130/2009 Sb., ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

nové platové zařazení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení v souladu s nařízením vlády 
č. 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nových platových výměrů dle důvodové zprávy. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 323/09 

Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské 
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školy zřizované statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 324/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 
příspěvkové organizace, Mgr. Jitky Reindlové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, Mgr. Jitky 
Reindlové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 325/09 

Platový postup ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkové organizace, Mgr. Tomáše Kolafy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, Mgr. Tomáše 
Kolafy  dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 326/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 
509/20, příspěvkové organizace, paní Ilony Soukupové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, paní Ilony 
Soukupové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 327/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, 
příspěvkové organizace, paní Alice Langerové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvkové 
organizace, paní Alice Langerové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 328/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové 
organizace, paní Jaroslavy Vacíkové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném 
znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, paní Jaroslavy Vacíkové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 329/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 
458/19, příspěvkové organizace, Bc. Dany Jeništové dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, Bc. Dany 
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Jeništové  dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 330/09 

Liberecká IS, a. s. – Schválení vize akciové společnosti Liberecká IS, a. s. 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy a dokumentů ve funkci valné hromady 
Liberecké IS, a. s.  

s c h v a l u j e  

vizi Liberecké IS, a. s. a politiku jakosti Liberecké IS, a. s. 

USNESENÍ Č. 331/09 

Liberecká IS, a. s. – schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2008 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy a dokumentů ve funkci valné hromady 
Liberecké IS, a. s.  

s c h v a l u j e  

1. Účetní závěrku Liberecké IS, a. s. za rok 2008, 
2. Výroční zprávu Liberecké IS, a. s., 
3. Rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS, a. s. za rok 2008 takto: 

 Zákonný příděl do rezervního fondu:    0,00 Kč 
 Nerozdělená ztráta z minulých let   6,578.214,05 Kč  

USNESENÍ Č. 332/09 

Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky- výběr TDI 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) členy komise pro otevírání obálek: 
Ing. Monika Šilarová , vedoucí odboru komunálních služeb 
Ing. Lucie Sládková, vedoucí oddělení veřejné zeleně  a lesů a pověřená vedením oddělení  
odpadového hospodářství města 
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 
Náhradníci: 
Milan Šír, náměstek primátora 
Michaela Balcarová, referentka oddělení odpadového hospodářství  města 
Markéta Dörflerová Dis., referentka oddělení právních služeb 

 
b) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek:  

Milan Šír , náměstek primátora 
Ing.František Hruša, náměstek primátora 
Ing. Monika Šilarová , vedoucí odboru komunálních služeb 
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Ing. Lucie Sládková, vedoucí oddělení veřejné zeleně a lesů a pověřená vedením oddělení  
odpadového hospodářství města  
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 
Náhradníci: 
Ing. Ondřej Červinka , náměstek primátora 
Naďa Jozífková, náměstkyně primátora 
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru technické správy veřejného majetku 
Michaela Balcarová, referentka oddělení odpadového hospodářství města  
Markéta Dörflerová Dis., referentka oddělení právních služeb 

 
c) Zadávací dokumentaci na výběrové řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na služby 

s názvem „Liberec – Zlaté Návrší – sanace skládky – výběr TDI„ zpracovanou spol. 
Allowance s. r. o., a seznam firem, uvedených v důvodové zprávě, které budou 
v zjednodušeném podlimitním řízení vyzvány k podání nabídky; 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora,   
zajistit potřebné kroky pro vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení pro zadání veřejné 
zakázky na služby „Liberec - Zlaté Návrší – sanace skládky – výběr TDI“.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 333/09 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, 
projednání a schválení výroční zprávy za rok 2008, způsobu rozdělení a užití 
zisku za rok 2008 obchodní společnosti Technické služby města Liberce, a. s. 

Rada města Liberec, která dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti a dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb. obchodní zákoník vykonává působnost valné hromady jako jediný akcionář 
společnosti Technické služby města Liberce a. s., se sídlem 460 08 Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ: 
25007017, po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2008, 
2. Výroční zprávu Technických služeb města Liberce a. s., 
3. Hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2008 – zisk 1,108.877,81 Kč,  
4. Rozdělení hospodářského výsledku  Technických služeb města Liberce a. s. za rok 2008 takto: 

 doplnění výše zdrojů do sociálního fondu    1,108.877,81 Kč, 
5. Z nerozděleného zisku z minulých let doplnit do sociálního fondu částku     300.000,- Kč, 

a  u k l á d á  

a) představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s., 
provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2008 v účetnictví 
roku 2009, 

Termín: 30. 6. 2009 
b) předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s., 

zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku. 

Termín: 30. 6. 2009 
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USNESENÍ Č. 334/09 

Tvorba projektových záměrů a předprojektová příprava IPRM Liberec - zóna 
Lidové Sady 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Aktualizaci projektových záměrů dle důvodové zprávy, 
2) Zahájení předprojektové a projektové přípravy projektů „Centrum aktivního odpočinku 

Lidové Sady“, „Kulturní a společenské centrum LS“, „Park Prokopa Holého“ a „Rokle 
Zborovská – Sukovo náměstí“, 

3) Vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu administrativního zajištění IPRM, 

a  u k l á d á  

1) Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor 
dotací EU, 
zajistit zpracování projektových záměrů, 

Termín: Neprodleně 
2) Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor 

dotací EU, 
zajistit vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu administrativního zajištění IPRM, 

Termín: Neprodleně 
3) Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor 

dotací EU, 
zajistit předprojektovou přípravu na projekty „Centrum aktivního odpočinku Lidové Sady“, 
„Kulturní a společenské centrum LS“, „Park Prokopa Holého“ a „Rokle Zborovská – Sukovo 
náměstí“, 

Termín: Neprodleně 
4) Ing. Čeňku Svobodovi , vedoucímu odboru ekonomiky, 

zajistit v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu odboru EU: 480tis. Kč na tvorbu 
projektových záměrů, 65tis. na zajištění výběrového řízení na zpracovatele projektu 
administrativního zajištění IPRM, 1800tis. Kč na zajištění předprojektové a projektové 
přípravy projektů „Centrum aktivního odpočinku Lidové Sady“, „Kulturní a společenské 
centrum LS“, „Park Prokopa Holého“ a „Rokle Zborovská – Sukovo náměstí“.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 335/09 

Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Odborné a organizační 
zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna 
„Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsání smlouvy 
s vítězným uchazečem, firmou Compet Consult s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 3,052.350,- Kč 
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včetně DPH. 
Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 336/09 

Zabezpečení výkonu veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o systému veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;  

s c h v a l u j e  

- organizování veřejné služby pro statutární město Liberec, 
- vzor smlouvy mezi statutárním městem Liberec a zájemci o veřejnou službu, 
- smluvní přenesení úkolů obce plněných v samostatné působnosti v oblasti veřejné služby na 

společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s.;  

s o u h l a s í  

s poskytnutím dotace ve výši 2 miliony Kč ročně pro společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
na zajištění komplexního systému výkonu veřejné služby na území statutárního města Liberec;  

a  u k l á d á  

- Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít se  společností Komunitní práce Liberec, o. p. s., smlouvu o zabezpečení veřejné 
služby včetně jejího pověření zastupovat město při plnění úkolů všech obce v systému veřejné 
služby; 

- Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit dotaci 1 milion Kč pro společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s. do návrhu příštího 
rozpočtového opatření; 

- Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
vytipovat pro výkon veřejné služby vhodné lokality na komunikacích a veřejné zeleni 
v majetku SML.  

Termín: Neprodleně, zahájení činností od 1. 7. 2009. 

USNESENÍ Č. 337/09 

Odvolání a jmenování členů komisí  

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

1. s účinností od 2. června 2009 
člena komise pro prevenci, pana PhDr. Ibrahima al Sulaimana, bytem Volgogradská 
202, Liberec IX, 460 07;  

2. s účinností od 2. června 2009 
člena komise humanitní, pana RNDr. Jana Macha, bytem Bezová 277/4, Liberec XIII, 460 01;  

j m e n u j e  

1. s účinností od 2. června 2009 
člena komise pro prevenci, pana Adama Duška, bytem Jeronýmova 569, Liberec VII, 460 07; 

2. s účinností od 2. června 2009 
člena komise humanitní, pana Ing. Antonína Svobodu, bytem Březinova 3/50, Liberec XV, 
460 15;  

3. s účinností od 2. června 2009 
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člena komise sportovní, pana Dušana Kašpara, bytem Na hradbách 1348/7, Liberec I, 460 01; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
1. provést jmenování pana Adama Duška, bytem Jeronýmova 569, Liberec VII, 460 07, členem 

komise pro prevenci; 
2. provést jmenování pana Ing. Antonína Svobodu, bytem Březinova 3/50, Liberec XV, 460 15, 

členem komise humanitní; 
3. provést jmenování pana Dušana Kašpara, bytem Na hradbách 1348/7, Liberec I, 460 01, 

členem komise sportovní. 

Termín: k 2. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 338/09 

Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navržené znění Tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu 
veřejné dopravy Libereckého kraje s platností od 1. 7. 2009, 

a  v y d á v á  

Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2009, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy 
v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu. 

USNESENÍ Č. 339/09 

Projednání výroční zprávy a schválení výsledků hospodaření DPML, a. s. za rok 
2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) Roční účetní závěrku DPML, a. s. za rok 2008, 
b) Návrh na rozdělení zisku za rok 2008 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) Výroční zprávu za rok 2008, 
b) Zprávu auditora, 
c) Zprávu o vztazích, 
d) Zprávu dozorčí rady; 

a  u k l á d á  

představenstvu obchodní společnosti DPML, a. s.,  
a) provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2008 v účetnictví 

roku 2009, 
b) zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku.  
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Ing.  Jiří  K i t t n e r, v. r.    Ing.  František  H r u š a, v. r.     
primátor města náměstek primátora 
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