
 

U S N E S E N Í  

 Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 16. 6. 2009 

 

USNESENÍ Č. 340/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

I. Věcné břemeno 
Rada města schvaluje řízení věcného břemene strpění a uložení níže uvedených staveb 
inženýrských sítí, včetně příjezdu a přístupu pro jejich opravy a údržbu, na pozemcích v k.ú. 
Liberec:  
p.p.č. 1528/1    - přípojka dešťové kanalizace, 
p.p.č. 1528/1    - přípojka splaškové kanalizace, 
p.p.č. 1528/1 a 4035/5   - přípojka splaškové a tukové kanalizace,  
p.p.č. 1528/1 a 4035/5   - přípojka dešťové,  
a to na dobu životnosti příslušné stavby, pro společnost Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se 
sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191, za cenu jednorázového poplatku ve výši 
136,- Kč/m2 použité plochy dle v budoucnu zpracovaného geometrického plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Multi 
Veste Czech Republic 9, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191. 

Termín: 07/2009 

II. Nájem 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dohody o zániku Smlouvy o výpůjčce pozemků č. 1400/97/021 ze dne 6. 5. 1997 a 
Příkazní smlouvy č. 1400/97/038 ze dne 17. 10. 1997 uzavřené mezi zájmových sdružením 
CHOPIKO a Statutárním městem Liberec,  

s c h v a l u j e  

nájem pozemků parc. č. 286, 581/1, 581/3, 581/5, 587/1, 587/7, 587/9, 587/14, 587/18, 592/1 a 
592/5, v k. ú. Chotyně a pozemku parc. č. 121/5, v k. ú. Grabštejn pro společnost GESTA a. s., 
Rynoltice, 463 55 Rynoltice č.p. 149, IČ: 44569785 na dobu určitou, a to na dobu způsobilosti 
zařízení k poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství, bere na vědomí předložený 
návrh textu nájemní a příkazní smlouvy; 

a  u k l á d á  

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit uzavření: 
a) dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce pozemků č. 1400/97/021 ze dne 6. 5. 1997 a 
b) dohody o ukončení Příkazní smlouvy č. 1400/97/038 ze dne 17. 10 .1997 
uzavřené mezi městem Liberec a zájmovým sdružením právnických osob CHOPIKO, 
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Termín: 07/2009  
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  

zajistit uzavření : 
a) nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 286, 581/1, 581/3, 581/5, 587/1, 587/7, 587/9, 

587/14, 587/18, 592/1 a 592/5, v k. ú. Chotyně a pozemku parc. č. 121/5, v k. ú. Grabštejn 
v areálu skládky Chotyně a současně,  

b) příkazní smlouvy specifikující povinnosti příkazníka monitorovat a vyhodnocovat 
působení skládky TKO Chotyně I na podzemní a povrchové vody, 

se společností  GESTA a.s. Rynoltice, Rynoltice čp.149, 463 55 Rynoltice, IČ: 44569785.  

Termín: 07/2009 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem : 

III. Prodej pozemku 
Rada města souhlasí s prodejem části pozemků a to dílu „s“ o výměře 4 m2 oddělený z p.p.č. 38/1, 
dílu „t“ o výměře 1 m2 oddělený z p.p.č. 41/2, dílu „v“ o výměře 13 m2 oddělený z p.p.č. 43/2, dílu 
„r“ o výměře 4 m2 oddělený z p.p.č. 50/4, dílu „u“ o výměře 20 m2 oddělený z p.p.č. 50/5 a dílu 
„w“ o výměře 1 m2 oddělený z p.p.č. 50/6 a následně sloučené na základě geometrického plánu č. 
4239- 227/2008 zpracovatel Geodet CZ s. r. o. do nově vzniklé p.p.č. 50/1, vše v k. ú. Liberec, 
společnosti P4 Plaza s. r. o., K Červenému dvoru 24/2132, 130 00 Praha 3, IČ: 27167763 za kupní 
cenu 3.900,- Kč/m2.  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem III. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 341/09 

Městský fond rozvoje  bydlení  

2. kolo rozdělení finančních prostředků pro r. 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přidělením  finančních prostředků z MFRB pro rok 2009 – 2. kolo žadatelům: 
1. Ing. Pavel Riss, Ječmínkova 1061/15, Liberec 14, 460 14, 

Ing.Marie Rissová, Ječmínkova  1061/15, Liberec 14, 460 14, 
Ing. Jiří Šollar, Javorová 256/34, Liberec 14, 460 014, 
Hana Šollarová, Javorová 256/34, Liberec 14, 460 14, 
na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, p.p.č. 607/1, 602/1, 
602/2 a to ve výši 42.000,-Kč,  

2. Sdružení Jizerská os., Pod Vodárnou 86, 466 01 Jablonec nad Nisu, na výstavbu splaškové a 
dešťové kanalizace, v k. ú. Starý Harccov, Na Skřivanech ve výši 1,035.500,- Kč,  

3. Jan Švec, Mozartova 23, Liberec 1, 460 01,  na výstavbu komunikace v k.ú. Ruprechtice, 
p.p.č. 2146/1 ve výši 623.700,- Kč, 

4. Ing. Zbyněk Besta, Šlikova 133/28, Liberec 7, 460 06, na výstavbu kanalizačního, 
vodovodního řadu, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Vratislavice nad Nisou,ul. Dlouho 
mostecká p.p.č. 345/1, 346 ve výši 1,757.000,- Kč; 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 588/06, celé znění bodu 2.: 
Rada města souhlasí:  
s revokací usnesení RM č. 211/05, kdy se v 7.bodě usnesení mění výše finanční 
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podpory tj. : nové znění -  finanční podporu ve výši 0,85 mil. Kč. 
Ostatní ustanovení usnesení RM č. 211/05 zůstávají beze změny;  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o postupu předávání vodovodu  a kanalizace v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská do 
správy Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s., Sladovnická 1082, Liberec 30; 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit: 
a) 2. návrh rozdělení finančních prostředků z MFRB pro rok 2009, 
b) revokaci usnesení zastupitelstva města č. 230/06 bod 2., 
ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 342/09 

Dohody o užívání lesních komunikací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) uzavřít dohodu o užívání lesních komunikací na Ještědu s Lesy České republiky, s. p., se 
sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 42196451, 

b) uzavřít dohodu o užívání lesních komunikací na Ještědu a ve Vesci se společností Sportovní 
areál Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká 41, Liberec 5, IČ: 25437941,  

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit podpisy dohod s Lesy České republiky, s. p. a se Sportovním areálem Ještěd, a. s. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 343/09 

Úprava Soukenného náměstí  - návrh dohody o spolupráci 

Rada města po projednání 

u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
a) svolat jednání zástupců dotčených odborů města za účelem upřesnění rozsahu úprav případně 

rekonstrukce Soukenného náměstí, 
b) projednat stanovisko týkající se rozsahu úprav/rekonstrukce se společností Multi Veste Czech 

Republic 9, s. r. o., 

Termín: Neprodleně 
c) informovat radu města o výsledku projednání. 

Termín: 1. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 344/09 

Tramvajová trať do Rochlice – smluvní vztahy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s uzavřením Smlouvy o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společnostmi 
Liberec Real Estate, s. r. o., IČ: 26501210, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, a Liberec 
Project s. r. o., IČ: 27232981, se sídlem: Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 345/09 

Smlouva o dílo č. TSML 32/06: Údržba veřejné zeleně ve městě Liberci 

Dodatek č. 1 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Dodatku č. 1“ ke smlouvě o dílo č. TSML 32/06 dle zadávacích podmínek veřejné 
zakázky „Údržba veřejné zeleně ve městě Liberci“ ze srpna 2005; 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Dodatku č. 1“ ke smlouvě č. TSML 32/09; 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
připravit příslušný smluvní dokument a předložit jej smluvním stranám k jeho podpisu. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 346/09 

Smlouva o dílo č. TSML 32/06 - „Údržba veřejné zeleně ve městě Liberci“  

Plán stavebně-technických akcí na rok 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plán jmenovitých akcí oprav a údržby stavebně-technických prvků veřejné zeleně na rok 2009 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit realizaci takto schválených jmenovitých akcí oprav a údržby stavebně-technických prvků 
veřejné zeleně na rok 2009 do přidělené a schválené výše rozpočtu odboru technické správy 
veřejného majetku pro rok 2009. 

Termín: 30. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 347/09 

Stavební stav komunikace a mostu ul. Ke Hluboké - podnět občanů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět obyvatel z ul. Ke Hluboké na technický stav této komunikace a mostu; 
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s c h v a l u j e  

provedení opravy dotčené části komunikace Ke Hluboké formou souvislé běžné údržby; 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 

1. zajistit provedení opravy – běžné údržby komunikace Ke Hluboké,  

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 

2. zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2010 zpracování 
příslušné projektové dokumentace na opravu komunikace a mostu Ke Hluboké,  

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 

3. odeslat odpověď Vladimíru a Martině Nedvědovým, Hluboká 27, 463 12, Liberec 28, 
Ladislavovi a Zdeňce Stejskalovým, Hluboká 4, 463 12, Liberec 28 a Janovi a Haně 
Koflákovým, Hluboká 4, 463 12, Liberec 28, na obdržený podnět. 

Termín: 19. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 348/09 

Stav veřejné komunikace ul. Gorkého - podnět občanů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět obyvatel z Gorkého ul. na technický stav této komunikace; 

s c h v a l u j e  

provedení opravy části komunikace Gorkého a U Obchodní komory formou souvislé běžné 
údržby; 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit výběr dodavatele stavebních prací v souladu se směrnicí tajemníka č. 02T, 

Termín kontrolní: 30. 6. 2009 
2. po ukončení výběru dodavatele stavebních prací uzavřít s tímto dodavatelem příslušný 

smluvní dokument a následně zajistit realizaci běžné údržby části komunikací Gorkého 
a U Obchodní komory, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 
3. odeslat odpověď p. Věře Hanzlíkové, zástupkyni společenství vlastníku bytových 

jednotek, Gorkého 5/772, Liberec, na obdržený podnět. 

Termín: 19. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 349/09 

Měření hluku na komunikacích Švermova a Jungmanova 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hodnocení výsledku naměření hladiny akustického tlaku na křižovatce ulic Jungmanova a 
Metelkova a hodnocení výsledku naměření hladiny akustického tlaku na ul. Švermova provedené 
v měsíci květnu 2009 Zdravotním ústavem se sídlem v Liberci; 

s c h v a l u j e  
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1. navržený postup při řešení problému porušení povinností hygienického limitu hluku z dopravy 
ve venkovním prostoru stavby domu č.p. 115/27 v Liberci, ulice Švermova formou úpravy 
světelných signalizací do režimu celočervená na ulicích Švermova a Truhlářská se současně 
nezbytnými stavebními úpravami a souvisejícími úpravami vodorovného a svislého 
dopravního značení; 

2. způsob zadání a  vyhodnocení veřejných zakázek na realizaci opatření majících zajistit snížení 
hluku v ul. Švermova a Jungmanova – Truhlářská, včetně návrhu na oslovení příslušných 
dodavatelských společností; 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit zpracování projektu na realizaci úpravy světelných zařízeních na ulici Švermova a 

Jungmannova - Truhlářská v režimu „celočervená“, 

Termín: 07/2009 
2. po obdržení výše uvedené projektové dokumentace vyzvat příslušné společnosti k podání 

nabídky na provedení stavebních a montážních prací a po obdržení nabídek, jejich zhodnocení 
následně zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů, včetně zajištění úplné realizace 
těchto zakázek, 

Termín: 09/2009, 
3. seznámit s navrženým řešením úpravy 3 ks světelných křižovatek na ulicích Švermova a 

Jungmannova - Truhlářská do režimu celočervené Krajskou hygienickou stanici se sídlem v 
Liberci 

Termín: Neprodleně. 

USNESENÍ Č. 350/09 

Dopad novelizace zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb. na provádění 
zimní údržby 2009 – 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

dopad novelizace zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb. na provádění zimní údržby 
komunikací v roce 2009-2010 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
1. zpracovat návrh „Nařízení statutárního města Liberec o vymezení úseků místních komunikací 

a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebude zajišťovat sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“, a předložit jej ke schválení radě města 

Termín: 25. 8. 2009 
2. ve spolupráci s TSML a. s., smluvním partnerem v oblasti provádění zimní údržby komunikací 

zpracovat „Plánu a organizaci zimní údržby statutárního města Liberec“ a předložit jej ke 
schválení radě města, 

Termín: 15. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 351/09 

Most Norská – průchod 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) založení projektu – akce „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod 
mostem“, 

2) zahájení přípravných činností a prací vedoucích ke zpracování projektové dokumentace 
v příslušném stupni  a současně vedoucích k povolení této akce z hlediska stavebního zákona, 

3) po dokončení těchto přípravných činností a prací stavební realizaci této akce, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) v souladu s interními předpisy a postupy zajistit výběr zpracovatele projektové dokumentace 

v příslušném stupni,  

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
2) zajistit veškeré činnosti a příslušná povolení vedoucí k realizaci akce z hlediska stavebního 

zákona, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
3) po naplnění výše uvedených úkolů a podmínek v souladu s interními předpisy a postupy 

zajistit výběr dodavatele stavebních prací, po jeho výběru uzavřít příslušný smluvní dokument 
vedoucí ke stavební realizaci akci a následně zajistit vlastní realizaci akce, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 
4) v nejbližším rozpočtovém opatření roku 2009 zařadit  do návrhu na úpravu rozpočtu odboru 

technické správy veřejného majetku požadavek – příslušnou částku zajišťující finanční pokrytí 
všech činností, prací a dodávek souvisejících s přípravou a realizací akce, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 352/09 

Neptunova kašna – přípravné práce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu - akce „Neptunova kašna“; 
2. zahájení a realizaci přípravných prací na této akci „Neptunova Kašna“ vedoucích k: 

- výběru příslušného zpracovatele projektové dokumentace a následnému zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DZS, včetně příslušné inženýrské činnosti 
související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

- výběru příslušného dodavatele restaurátorských prací na Neptunově kašně a následnému 
provedení těchto prací; 

3. po dokončení těchto přípravných prací a získání příslušných povolení vlastní realizaci akce; 
4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele restaurátorských prací; 
5. Složení: 
komise pro otevírání obálek: 
členové: 

JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS   
Markéta Dörflerová   oddělení PRPS 
 

náhradníci: 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník   oddělení TSIN 
Mgr. Jan Audy    vedoucí odboru PR 

komise pro jednání a posouzení nabídky, včetně náhradníků: 
členové: 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
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Ing. František    náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS   
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO 
Markéta Dörflerová   oddělení PRPS 
 

náhradníci: 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník   oddělení TSIN 
Josef Honzík    oddělení TSKO 
Mgr. Jan Audy    vedoucí odboru PR 

6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele restaurátorských prací;  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) v souladu s interními předpisy a postupy zajistit výběr zpracovatele projektové dokumentace 

v příslušném stupni,  

Termín kontrolní: 20. 7. 2009 
2) zajistit veškeré činnosti a příslušná povolení vedoucí k realizaci akce z hlediska stavebního 

zákona, 

Termín kontrolní: 31. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 353/09 

Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických 
přepočtů zatížitelnosti v roce 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů 
zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2009 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. vyzvat příslušné společnosti k podání nabídky na zajištění hlavních mostních prohlídek, 

diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích 
v majetku města Liberec v roce 2009 a po obdržení nabídek, jejich zhodnocení následně 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
2. zajistit periodické provedení hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a 

statických přepočtů zatížitelnosti mostních konstrukcí v majetku města Liberec, 

Termín: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 354/09 

Vyúčtování zimní údržby 2008 – 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyúčtování zimní údržby  za období 18. 2. 2009 až 28. 2. 2009 ve výši 13,478.125,00 Kč. 
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USNESENÍ Č. 355/09 

Plán oprav mostních konstrukcí na rok 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

plán oprav mostních konstrukcí na rok 2009; 

s c h v a l u j e  

1. zadání zpracování příslušných projektových dokumentací souvisejících s přípravou oprav u 
vytypovaných mostních konstrukcí ve vlastnictví statutárního města Liberec, a to do finanční 
výše příslušné rozpočtové položky odboru technické správy majetku pro rok 2009, 

2. realizaci oprav, popřípadě demolic, vytypovaných mostních konstrukcí ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, a to do finanční výše příslušné rozpočtové položky odboru 
technické správy majetku pro rok 2009, 

3. vyhlášení a realizaci výběrových řízení na zpracování příslušných projektových dokumentací, 
popřípadě dodavatele stavebních prací souvisejících s opravou nebo demolicí vytypované 
mostní konstrukce, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr projektantů na zpracování příslušných  

projektových dokumentací u připravovaných oprav mostních konstrukcí, zajistit vyhlášení 
příslušných výběrových řízení v souladu s interními předpisy a postupy, po ukončení 
výběrových řízení a jejich vyhodnocení uzavřít příslušné smluvní dokumenty,  

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
2. zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací souvisejících s 

opravami či demolicí mostních konstrukcí, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v 
souladu s interními předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení 
uzavřít příslušné smluvní dokumenty, včetně zajištění realizace jednotlivých akcí, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
3. vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění výše 

stanovených úkolů, 

Termín: rada města v 08/2009  

USNESENÍ Č. 356/09 

Plán oprav místních komunikací na rok 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

plán oprav místních komunikací na rok 2009  

s c h v a l u j e  

1. realizaci: 
 běžné údržby u místních komunikací  III. a IV. třídy ve vlastnictví statutárního města 

Liberec,   
 úprav chodníků v Šafaříkově ul., 
 sdružených oprav investičního charakteru, 
 přechodu pro chodce v ul. Zvolenská, 

a to vše do finanční výše příslušných rozpočtových položek odboru technické správy majetku pro 
rok 2009, 
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2. zadání zpracování příslušných projektových dokumentací souvisejících s přípravou oprav 
místních komunikací v příštích obdobích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec, 
a to do finanční výše příslušné rozpočtové položky odboru technické správy majetku pro rok 
2009, 

3. vyhlášení a realizaci výběrových řízení na dodavatele stavebních prací souvisejících s realizací 
plánu oprav místních komunikací na rok 2009 a současně zpracování příslušných 
projektových dokumentací 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací souvisejících 

s realizací schváleného plánu oprav místních komunikací na rok 2009, zajistit vyhlášení 
příslušných výběrových řízení v souladu s interními předpisy a postupy, po ukončení 
výběrových řízení a jejich vyhodnocení uzavřít příslušné smluvní dokumenty, včetně zajištění 
realizace jednotlivých akcí, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
2. zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr projektantů na zpracování příslušných  

projektových dokumentací souvisejících s přípravou oprav místních komunikací  v příštích 
obdobích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec, zajistit vyhlášení příslušných 
výběrových řízení v souladu s interními předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a 
jejich vyhodnocení uzavřít příslušné smluvní dokumenty,  

Termín kontrolní: 31. 7. 2009 
3. vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění výše 

stanovených úkolů, 

Termín: rada města v 08/2009  

USNESENÍ Č. 357/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi  pod  body: 

I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1234/17, k. ú. 

Liberec, kupující: Jaroslav Koreisz, bytem Rychtářská 613/21, 460 14 Liberec 14, za kupní 
cenu 26.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 1402/1, 1403/1, 
1404/2, k. ú. Liberec kupujícím v pořadí:  
1. IBERUS s.r.o.,  IČ: 257 06 916, se sídlem Liberec I, Staré Město, U Náspu 546, PSČ 460 

01, za kupní cenu 2,604.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

2. Ing. Luboš Vít a Ing. Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 Liberec 1 
    25 % nemovitostí,  
Kamil Hruda a Soňa Hrudová, oba bytem Březnická 541, 460 14 Liberec 14  
    25 % nemovitostí,  
Jan Bek a Květuše Beková, oba bytem Kmochova 778/14, 460 08 Liberec 8  
    25 % nemovitostí, 
Karel Matuška, bytem Nedbalova 661, 463 12 Liberec 25 25 % nemovitostí,  
za kupní cenu 2,604.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 
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3. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2825/6, k. ú. 
Liberec kupujícím: Vysokoškolský sportovní klub Slavia TU Liberec o. s., IČ: 46745980 
sídlem Hálkova 6, 461 17  Liberec I – Staré Město, za kupní cenu 31.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 3199/3, k.ú. 
Liberec kupujícím: manželé Marta Krátká a Ing. Karel Krátký, oba bytem  Horova 932/8, 460 
01 Liberec 1, za kupní cenu  7.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

5. Rada města dne 16.6.2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 4019, k. ú.Liberec 
kupujícím:   
1. Ekaterini Sluková, bytem Dolní Suchá 6, 463 34  Hrádek nad Nisou za kupní cenu 

321.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. manželé Ing. Luboš Vít a Ing. Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 
Liberec 2, za kupní cenu 319.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

6. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemků p.č.4558, 4559, k. ú. 
Liberec kupující: Alexandr Kendik,  fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem 
Alexandr Kendik JUNIOR, IČ: 104 30 245, se sídlem Soukenné nám.121/1, 460 01 Liberec 4, 
za kupní cenu 434.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

7. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5902/2, k. ú. 
Liberec kupujícím:  
Václav Langr a Naďa Langrová,  25 % nemovitosti, 
Martin Kysel a Ing. Olga Kyselová,  25 % nemovitosti, 
Karel Bělohubý a Jana Bělohubá 25 % nemovitosti, 
Miroslav Štekl    25 % nemovitosti, 
všichni bytem nám. Příbramské 509/4, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 156.000,- Kč, splatnou 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

8. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6008/7, k. ú. 
Liberec kupujícím v pořadí a ukládá u bodu č. 1 předložit variantní usnesení. 
1. Pravoslav Urban a Jana Urbanová, oba bytem Olbrachtova 617/35, 460 15 Liberec 15, za 

kupní cenu 139.000,- Kč, platnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, 

2. Lukáš Martin, bytem Studničná 224, 460 01 Liberec 2, za kupní cenu  139.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1, 

3. Ing. Luboš Vít a Ing. Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 Liberec 1
          50 % nemovitostí, 
Karel Matuška, bytem Nedbalova 661, 463 12 Liberec 25  

50 % nemovitostí, 
za kupní cenu 120.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne  marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2. 

9. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 485/5, 485/16, 
485/21, k. ú. Rochlice u Liberce kupujícímu: M. Investment Limited CR s. r. o., IČ: 
27922901, se sídlem Mladá Boleslav, Ptácká 156, PSČ 293 01, za kupní cenu 18.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

10. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 950/8, k. ú. 
Františkov u Liberce kupujícím: Ing. Ivan Fryauf a Marie Fryaufová, oba bytem Nová 351/30, 
460 10 Liberec 10, za kupní cenu 85.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
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11. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 426/2, k. ú. 
Růžodol I kupujícím: manželé Kateřina Picková a Jaromír Picek, oba bytem Ostašovská 
335/4, 460 01 Liberec 11, za kupní cenu 212.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

12. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 699/10, k. ú. 
Růžodol I kupujícím: manželé Jaroslav Kobík a Zuzana Kobíková, oba bytem Norská 126/22, 
460 01 Liberec 11, za kupní cenu 6.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

13. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1282/4, k. ú. 
Ruprechtice kupujícím: Petr Hlavatý a Lenka Hlavatá, oba bytem Na Cvičišti 752/11, 460 14 
Liberec 14, za kupní cenu 198.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města.  

14. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1638/3, k. ú. 
Ruprechtice kupujícím: Ing.Petr Sochor, bytem Dobiášova 865/44, 460 06 Liberec 6, za kupní 
cenu 114.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

15. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 530/1, 530/3, 
530/5, 530/6, 530/7, 530/8, 530/10, k. ú. Starý Harcov kupujícím v pořadí:  
1. Společenství Sosnová 466-477, IČ: 25428004, se sídlem Liberec XV, Sosnová 469/8, PSČ 
460 01, za kupní cenu 2,270.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Ing. Luboš Vít a Ing. Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 Liberec 1
          25 % nemovitostí, 
Kamil Hruda a Soňa Hrudová,  oba bytem Březnická 541, 460 14 Liberec 14  
           25 % nemovitostí, 
Jan Bek a Květuše Beková, oba bytem Kmochova 778/14, 460 14 Liberec 14  
           25 % nemovitostí, 
Karel Matuška, bytem Nedbalova 661, 463 12 Liberec 25   25 % nemovitostí, 
za kupní cenu 2,260.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne  marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

16. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č.1/3, k. ú. Doubí u 
Liberce kupující:  
1. Rudolf Gabčan, bytem Sněhová 303, 463 12 Liberec 37, za kupní cenu 30.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Karel Matuška, bytem Nedbalova 661, 463 12 Liberec 25  50 %, 
a manželé Ing. Luboš Vít a Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 Liberec 1 
      50 %, 
za kupní cenu 30.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1. 

II. Směna pozemků 
1. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí se směnou pozemku p.č. 543/13 odděl. z pozemku p.č. 

543/10, k. ú. Krásná Studánka, ve vlastnictví: Jiří Janovský, bytem Božích bojovníků 1161/3, 
Liberec 1, za pozemek p.č. 124/1 odděl. z pozemku p.č. 124, k. ú. Janův Důl u Liberce, ve 
vlastnictví: Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 
00262978,s doplatkem městu ve výši 17.940,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 5.412,- 
Kč. 

2. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí se směnou pozemků p.č. 2211/12 a 2211/22 oddělených 
z pozemků p.č. 2211/2, 2211/3, 2211/11 a 2211/12, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví: Ing. arch. 
Janoušek Pavel, Janoušková Irena, oba bytem Gagarinova 751/26, Liberec 6, Ing. Samek 
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III. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
1. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 

2570/10000 náležející k jednotce č.37/004 na pozemku p.č. 153, v k. ú. Liberec, 
spoluvlastníkům budovy č.p. 37, nám.Beneše, Liberec 3. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 
1614/10000 náležející k jednotce č.715/002 na pozemku p.č.2733, v k. ú. Liberec, 
spoluvlastníkům budovy č.p. 715, ul.Vrbova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
2570/10000 Veselá Galina 

Veselý Matyáš 
Veselý Šimon 

 33.000,00 100 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
1614/10000 Žižka Lukáš 

Škrobáčková Mirka 
 16.000,00 100 

3. Rada města 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 2098/10000 
náležející k jednotce č. 704/006 na pozemku p.č. 3058, v k. ú. Liberec, spoluvlastníkům 
budovy č.p. 704, ul.Gorkého, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
2098/10000 Trávníčková Eva 

Boháč Vilém 
 25.000,00 100 

4. Rada města 16. 6. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 647/15159 
náležející k jednotce č. 1210/003 na pozemcích p.č. 3260-3262, v k. ú. Liberec, spoluvlastníku 
budovy č.p. 1208-1210, ul.Březová alej, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
647/15159 Bečvářová Monika  8.000,00 100 

5. Rada  města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 2100/10000 náležející 
k jednotce č. 385/002 na pozemku p.č. 5102, v k. ú. Liberec, spoluvlastníkům budovy č.p. 
385, ul.Valdštejnská, Liberec 2. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
2100/10000 manž.Binar Otakar 

a Binarová Věra 
 39.000,00 100 

X. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní ceny za prodej pozemků 

Rada města po projednání žádosti Ing. Zbyňka Besty, bytem Šlikova 133/28, 460 06 Liberec 
6, doručené dne 17. 4. 2009, souhlasí s prodloužením doby splatnosti doplatku kupní ceny ve 
výši 4,104.000,- Kč, za prodej p.p.č. 345/1, 346, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, a to ze dne 15. 
3. 2009 do 31.5.2009. 

2. Změna termínu kolaudace obchodního centra ve Vratislavicích nad Nisou 
Rada města po projednání souhlasí se žádostí firmy PROCTUS 4 s. r. o., se sídlem Londýnská 
51/2, 460 01 Liberec 11, IČ: 27341763, doručené dne 4. 3. 2009, ve věci posunutí termínu 
dokončení stavby (na p.p.č. 148/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou) nákupního centra obce 
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Vratislavice nad Nisou včetně výstavby minimálně 60-ti parkovacích míst z 31. 12. 2009 na 
31. 12. 2010. 

3. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 6100/2008/8525 ve věci nájmu  a následné koupě p.p.č. 2196/2, 
2197/1, 2199, v k. ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru „Obytný 
soubor Vratislavice - Nová Ruda“ 
Rada města po projednání souhlasí s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci 
čj. 6100/2008/8525 ze dne 14. 3. 2008, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a 
European Development & Investment, a. s., IČ: 25042467, ve věci nájmu a následné koupě 
p.p.č. 2196/2, 2197/1, 2199/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem realizace investičního 
záměru „Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Staženo. 
2. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 651/2, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 47.000,- Kč. 
3. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 651/3, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 47.000,- Kč. 
4. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 651/4, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 45.000,- Kč.. 
5. Rada města dne16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 722/1, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 24.000,- Kč. 
6. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 734/2, k. ú Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 67.000,- Kč. 
7. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3419/1, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 286.000,- Kč. 
8. Rada města dne 16. 6. 2009:  

a) zrušuje usnesení č. 203/09, oddíl V, bod 29 ze dne 21. 4. 2009,  
b) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 5269/2, 5269/3, k. ú. Liberec, firmě Aman, spol. s r. 

o. (vlastník hotelu EDEN), za cenu 1,588.000,- Kč. 
9. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 170/2, k. ú. Doubí u 

Liberce, vlastníkovi objektu na pozemku p.č. 170/2, k. ú. Doubí u Liberce, za cenu 11.000,- 
Kč. 

10. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 362/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu cca 19.000,- Kč. 

11. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 177/7, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení, za cenu cca 7.000,- Kč. 

12. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 398/2, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení, za cenu cca 22.000,- Kč. 

13. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 175, k. ú. Janův důl u 
Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 384.000,- Kč. 

14. Rada města 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 680/5, k. ú. Růžodol I, formou 
veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 1,005.000,- Kč. 

15. Rada města 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 610/1, 612/1, k. ú. Nové 
Pavlovice, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 381.000,- Kč. 

16. Rada města 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 620/1, k. ú. Nové Pavlovice, 
formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 460.000,-Kč. 

17. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 1411, k. ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu cca 14.000,- Kč. 

18. Rada města po projednání: 
a) zrušuje usnesení č. 671/08, bod III/33, 
b) schvaluje dne 16. 6. 2009 záměr prodeje pozemků p.č. 2075/2, 2076/1, k. ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení, za cenu 346.000,- Kč. 

19. Rada města dne 16. 6. 2009: 
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a) zrušuje usnesení č. 22/07, oddíl III, bod 53 ze dne 16. 1. 2007, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1841/1, k. ú. Starý Harcov a p.č. 6473, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 755.000,- Kč.  

20. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 11, k. ú. Doubí u Liberce, 
formou výběrového řízení, za cenu 187.000,- Kč. 

21. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1037/3, 1037/4, 
1040/2,1040/14, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 23.000,- Kč. 

22. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 1040/1, 1040/15, k. 
ú. Vesec u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 933.000,- Kč.  

23. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1065/1, k. ú. Krásná 
Studánka, formou výběrového řízení, za cenu cca 53.000,- Kč. 

24. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1218/10, k. ú. Krásná 
Studánka, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 876.000,- Kč.  

25. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 137/1- část, 137/3- část, k. 
ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení, za cenu cca 472.000,- Kč. 

26. Staženo. 
27. Staženo. 
28. Staženo. 
29. Staženo. 
30. Neschváleno. 
31. Neschváleno. 
32. Neschváleno. 
33. Neschváleno. 
34. Neschváleno. 
35. Neschváleno. 
36. Neschváleno. 
37. Neschváleno. 
38. Neschváleno. 
39. Neschváleno. 
40. Neschváleno. 
41. Neschváleno. 
42. Neschváleno. 
43. Neschváleno. 
44. Neschváleno. 
45. Neschváleno. 
46. Neschváleno. 
47. Neschváleno. 
48. Neschváleno. 
49. Neschváleno. 
50. Neschváleno. 
51. Neschváleno. 
52. Neschváleno. 
53. Neschváleno. 

V. Záměr prodeje a cena budovy 
Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje záměr prodeje budovy čp. 830, ul. Železná, Liberec 1, 
včetně pozemku p.č. 461/4, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
budovy na pozemku p.č. 461/1, za cenu 800.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

VI. Věcná břemena 
1. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 240/2, 5985/1, 
5985/3, 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 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2216/1, k. ú. Rochlice 
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2.  
3. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 49/1, 49/3, 831/2, 
841/5, 843/45, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2. 

4. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 478, k. ú. Františkov 
u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2.  

5. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 148,  k. ú. Staré vlovice, 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 dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 631/2, 660, 807/1, 
810, k. ú. 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 dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 374/1, 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. 

8. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 145, 1238/1, k. ú. Starý Harcov, 
na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 88,- Kč/m2.  

9. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 755, k. ú. Horní 
Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2.  

10. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 90, k. ú. Horní Suchá, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 27232425, za cenu 40,- Kč/m2.  

11. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 963/5, 1187/1, 
1192/1, k. ú. Doubí 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.  

12. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
telekomunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 391/4, 
610/3, k. ú. Pilínkov, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro České 
Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, IČ: 26705036, za cenu 40- 
Kč/m2. 

13. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1030/1, k. ú. Krásná 
Studánka, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 40,- Kč/m2. 

14. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1065/1, k. ú. Krásná 
Studánka, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Remont Petr a Ladislava, 
Studánecká 266, Liberec 31, 460 01, za cenu 40,- Kč/m2.  

15. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení venkovního 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1228/1, k. ú. Krásná 
Studánka, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 40,- Kč/m2. 
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16. Neschváleno. 

VII. Změna usnesení RM 
1. Rada města dne 16. 6. 2009 po projednání: 

a) zrušuje usnesení č. 203/09/VI/15 ze dne 21. 4. 2009, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezdu 
a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ 47/1, k. ú. Liberec, po dobu životnosti 
stavby pro Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za 
cenu 200,- Kč/m2. 

2. Rada města dne 16. 6. 2009 po projednání: 
a)    zrušuje usnesení č. 120/09/III/2b ze dne 3. 3. 2009, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu pro Telefónicu O2 Czech 
Republic, a. s., na pozemku/cích/ 1548/3, 1569/92, 1569/96, 1569/99, 1569/116, 1607/2, 
1605/1, k. ú. Starý Harcov, po dobu životnosti stavby za cenu 88.- Kč/m2. 

VIII. Umístění reklamního zařízení 
1. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 456/1, 

v k. ú. Horní Hanychov, na dobu neurčitou pro PETRA AH, s. r. o., Ještědská 680/121, 
Liberec 8, IČ: 28670701, za cenu 4.000,- Kč bez DPH ročně. 

2. Rada města dne 16. 6. 2009 schvaluje umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 17/2, 
v k. ú. Dolní Hanychov, na dobu neurčitou pro PETRA AH, s. r. o., Ještědská 680/121, 
Liberec 8, IČ: 28670701, za cenu 4.000,- Kč bez DPH ročně. 

IX. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
1. Prodloužení termínu podpisu smlouvy na převod bytové jednotky  

Rada města po projednání schvaluje prodloužení termínu podpisu Smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku č.j. 6100/2009/8422 - 1400/9 a č.j. 
6100/2009/8422 - 1400/54 do 30. 6. 2009 (prodej bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. 
Zámecký vrch, Liberec 30). 

2. Záměr prodeje a ceny nebytových jednotek 
Rada města po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 497/08 bod VII/2 ze dne 16. 9. 2008,  
b) schvaluje cenu nebytových jednotek č. 1400/201, 1400/202 a 1400/203 v budově č.p. 1400, 

ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně podílů na společných částech budovy a pozemku 
p.č. 1257, k. ú. Vratislavice nad Nisou, nebytová jednotka č. 1400/201, za cenu 180.000,- 
Kč, nebytová jednotka č. 1400/202, za cenu 160.000,- Kč a nebytová jednotka č. 1400/203, 
za cenu 250.000,- Kč a záměr prodeje formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků bytových jednotek v budově pod podmínkou vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Záměr prodeje pozemků 
1) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 637.000,- Kč, formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 

2) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3308/1 o výměře 372 m2, 
oddělené z p.p.č. 3308 dle GP č. 2830-76/2009 ze dne 20.4.2009, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, za minimální prodejní cenu 27.600,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků okolních pozemků. 

4. Záměr prodeje pozemků - investiční záměr 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 
589, 594 při ul. Vyhlídková, v k. ú. Vratislavice nad Nisou a schvaluje předložené podmínky 
výběrového řízení na investora zástavby pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 při 
ul. Vyhlídková, v k. ú. Vratislavice nad Nisou.  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a X. ke schválení zastupitelstvu 
města. 
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Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 358/09 

Finanční kompenzace - manželé Horňákovi 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s proplacením jednorázové finanční kompenzace ve výši 100.000,- Kč ve prospěch manželů 
Daniely a Pavola Horňákových, za dvouleté omezení provozu restaurace v objektu na pozemku 
p.č. 475, k. ú. Liberec, v souvislosti s výstavbou nového Magistrátu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města 
předložit proplacení finanční kompenzace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 359/09 

Úprava nájemného - garáže, Štefánikovo nám. 1135, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu nájemného za pronájem garáží - Štefánikovo nám. 1135, Liberec 1, pro Tomáše Bauera, 
Ing. Evu Daňkovou, MUDr. Jitku Dokovičovou a Miroslavu Šuchmanovou ve výši 400,- Kč bez 
DPH měsíčně. 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
vydat pokyny k uzavření dodatků k nájemním smlouvám. 

Termín: 30. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 360/09 

Podnájem místnosti v objektu Ruprechtická 254, Liberec 14 

rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření podnájemní smlouvy mezi Svazem Němců v regionech Liberec, Lužice – Severní Čechy 
na straně jedné a Technickou univerzitou v Liberci, Centrem dalšího vzdělávání na straně druhé na 
užívání jedné místnosti v objektu Ruprechtická 254, Liberec 14 s podmínkou, že nájemce nebude 
po podnájemníkovi požadovat nájemné 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat žadatele o stanovisku rady města. 

Termín: 19. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 361/09 
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Přidělení bytu na půl cesty ve vlastnictví Statutárního města Liberec organizaci 
poskytující sociální služby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Naděje, o. s. přidělení bytu č. 305 o  velikosti 2+kk v Liberci 6, Krejčího 1176 

a  u k l á d á  

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

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 362/09 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení smlouvy o 
ubytování 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Cverčkovi Jaroslavovi přidělení bytu č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1204, Liberec 30, 
2) Horušickému Reinerovi přidělení bytu č. 20, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577, Liberec 30, 
3) Fialové Vlastě přidělení bytu č. 302, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1176, Liberec 6, 
4) Tannertové Vlastě přidělení bytu č. 303, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6, 
5) Benešové Iloně přidělení bytu č. 301, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6, 
6) Pěkníkové Jeleně - prodloužení smlouvy o  ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 

156, Liberec 17, 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Cverčkem Jaroslavem, 

Termín: 06/2009 
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít nájemní smlouvu s Horušickým Reinerem, Fialovou Vlastou, Tannertovou Vlastou a 
Benešovou Ilonou, 

Termín: 06/2009 
3) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Pěkníkovou Jelenou. 

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 363/09 

Přidělení a výměnu bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Bobkové Haně přidělení bytu č. 102 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Krejčího 1173, 
Jarešové Lidmile přidělení náhradního bytu č. 106 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Martínkové Marii přidělení bytu č. 109 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Havlíkové Janě přidělení bytu č. 208 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
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Krejčího 1173, 
Pavlovové Marii přidělení bytu č. 107 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Schmoranzové Rozalii přidělení byt č. 108 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Štěrbové Marii a Štěrbovi Josefovi přidělení náhradního bytu č. 403 o velikosti 1+kk v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Šebelové  Žofii přidělení bytu č. 43 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 969, 
Svatošovi Zdeňkovi a Svatošovi Milanovi přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+kk v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 14, Borový vrch 1032, 
Kozárovi Ľudovítovi přidělení náhradního bytu č. 17 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 25, Česká 622, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 364/09 

Úprava podmínek výpůjčky nebytového prostoru v objektu Česká 617 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podmínky výpůjčky 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 za schválených 
podmínek.  

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 365/09 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu investic Libereckého kraje na rok 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu investic Libereckého kraje na rok 2009, program I-6 
Program obnovy rozvoje měst a obcí na 2,.000.000,- Kč 

a  u k l á d á  

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
podat žádost o poskytnutí dotace z Fondu investic Libereckého kraje na rok 2009, program I-6 
Program obnovy a rozvoje měst a obcí dle podmínek programu na Krajský úřad Libereckého kraje. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 366/09 
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Prominutí nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí nájmu  ve výši 8.520,- Kč manželům Marian a Adamovi Eskiev, Žitavská 393, Liberec 
3 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
informovat  manžele Marian a Adama Eskiev o prominutí nájmu. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 367/09 

Návrh na úpravu platů Ing. Jaromíry Čechové, Mgr. Anny Vereščákové a 
Michaela Dufka, ředitelů příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření, 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 Ing. Jaromíře Čechové, Mgr. Anny Vereščákové a Michaelu Dufkovi, ředitelům 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření s účinností od 1. června 2009 ve výši 
dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
zajistit vypracování příslušných dodatků ke smlouvám o odměňování výše uvedených ředitelů 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření, 

Termín: Neprodleně 
2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

seznámit výše uvedené ředitele příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
s usnesením Rady města Liberec.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 368/09 

Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženou změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
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ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 369/09 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci II. 
výzvy roku 2009 v celkové výši 63.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení.  

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 370/09 

Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2009  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec  v rámci III. výzvy roku 2009 v celkové výši 136.000,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora města,  
předložit  odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu zdraví Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 371/09 

Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek vč. příslušenství 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí pohledávek do 20 tisíc Kč z důvodu úmrtí dlužníků či nevymahatelnosti a jejich účetní 
odpis dle seznamu v příloze č.1 důvodové zprávy v celkové částce 280.356,-Kč; 

s o u h l a s í  

1) s prominutím pohledávek  vyšších než 20 tisíc Kč z důvodů úmrtí dlužníků či 
nevymahatelnosti a s jejich účetním odpisem dle seznamu v příloze důvodové zprávy č. 2  
v celkové částce 1,287.517,- Kč; 

2) s upuštěním od vymáhání pohledávek vzniklých před 31. 12. 2005 specifikovaných v příloze 
důvodové zprávy č. 3 a s prominutím příslušenství pohledávek a jejich účetním odpisem 
v celkové částce 31,438.967,- Kč; 
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a  u k l á d á  

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
informovat JUDr. Alexandra Šoljaka o odpisu pohledávek do 20.000,- Kč, 

Termín: Neprodleně  
2. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

1) předložit zastupitelstvu města návrh na prominutí pohledávek vyšších než 20 tisíc Kč 
z důvodů úmrtí dlužníků či nevymahatelnosti  a jejich účetní odpis v celkové částce 
1,287.517,- Kč, 

Termín: 25. 6. 2009 
2) předložit zastupitelstvu města návrh na upuštění od vymáhání pohledávek vzniklých před 

31.12.2005 specifikovaných v příloze  důvodové zprávy č. 3, prominutí příslušenství 
těchto pohledávek  a jejich účetní odpis v celkové částce 31,438.967,- Kč. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 372/09 

Liberecké výstavní trhy, a. s. v likvidaci – vypořádání likvidačního zůstatku 

Rada města v souladu s ust. § 190 odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., jako jediný akcionář 
společnosti Liberecké výstavní trhy, a. s., v likvidaci, IČ: 49902725, se sídlem Liberec 1, 
Masarykova 24  

r u š í  

své usnesení č. 423/08 ze dne 26. 8. 2008 „Záměr přijetí daru od firmy Liberecké výstavní trhy, a. 
s., a to nemovitostí: 
- budova č.p. 625, ul. Masarykova Liberec 1, p.č. 2814, 2813/1, 2813/2 
- garáž včetně pozemku p.č. 2813/5 
- garáž včetně pozemku p.č. 2813/6 
- garáž včetně pozemku p.č. 2813/7 
vše v katastrálním území Liberec“; 

s c h v a l u j e  

zahrnutí nemovitostí: 
- budova č.p. 625, ul. Masarykova Liberec 1, p.č. 2814, 2813/1, 2813/2, 
- garáž včetně pozemku p.č. 2813/5, 
- garáž včetně pozemku p.č. 2813/6, 
- garáž včetně pozemku p.č. 2813/7, 
vše v katastrálním území Liberec,  
do likvidačního zůstatku společnosti Liberecké výstavní trhy, a.s., v likvidaci, IČ: 49902725, se 
sídlem Liberec 1, Masarykova 24;  

a  u k l á d á  

Josefu Škrlíkovi, likvidátorovi společnosti,  
a) předložit radě města ve funkci valné hromady návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, 

Termín: 30. 6. 2010 
b) zajistit výmaz společnosti Liberecké výstavní trhy, a. s., v likvidaci, IČ: 49902725, se sídlem 

Liberec 1, Masarykova 24 z Obchodního rejstříku. 

Termín: 31. 10. 2010 

USNESENÍ Č. 373/09 

Harmonogram přípravy rozpočtu města  a řízených organizací na rok 2010 a 
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rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2010 a rozpočtového výhledu 
na roky  2011 – 2014 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi , vedoucímu odboru ekonomiky, 
pro zajištění přípravy a schválení rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2010 a rozpočtového 
výhledu na roky 2011 – 2014 dodržení termínů schváleného harmonogramu a předložení návrhu 
rozpočtu města na 11. zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2009. 

USNESENÍ Č. 374/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 statutárního města Liberec na rok 2009 zastupitelstvu 
města dne 25. 6. 2009 ke schválení. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 375/09 

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: 
Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 5/2009 
Minařík Bohuslav  Liberec 14, Borový vrch 791/46    HK-12 
Pavlů Anna   Liberec 6, Haškova 954/42    VI-82 
Vála Jaroslav  Hodkovice n/M., Radoňovice 8    XXII-10 
Veselovská Olga  Liberec 1, Klostermannova 638/9   DK-311 
Stanner Karel  Turnov, Přepeřská 1801     VI-94 
Novotný Karel  Liberec 6, Vlnařská 691     VI-29 
Fendrychová Bohunka Liberec 23, V Cihelně 262    VI-78 
Sochůrková Jiřina  Liberec 11, Londýnská 508/33    NO-144 
Prokopová Nina  Liberec 11, Úvozní 341/10    III-42 
Zbytovská Hana  Liberec 10, Řídkého 231    KZ-A-16 
Voříšková Ilsa  Liberec 8, Bánskobystrická 163/31   VI-74 
Hanzlíková Věra  Liberec 19, Puškinova 3    VI-104 
Klatovská Lidka  Brandýs n/L., Jasanová 1492    III-95 
Nováková Eva  Liberec 12, Jabloňová 409/19    VI-90 
Studecká Marie  Liberec 14, Rychtářská 615    VI-68 
Gabrielová Jiřina  Liberec 7, Votočkova 20    KZ-E-14 
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Bezecný Jaroslav  Liberec 1, Husova  458/86    VI-28 
Petráňová Jana  Liberec 3, Matoušova 56/19    C-46 
Kultová Zdena  Liberec 4, Pod branou 438/2    STE-53 
Vengl Richard  Liberec 14, Vrchlického 247/71    V1-9 
Paclíková Bohumila Liberec 1, Tržní nám. 153    VI-92 
Juklíček Karel  Liberec 30, Pod skalkou 1551    VI-91 
Podrazilová Nikolajevna Liberec 9, U Zlatého potoka 165/8   Z20-5 
Hillerová Zlata  Liberec 8, Volná 546     STC-13 
Horčička Václav  Liberec 30, Dřevařská 1370    DK-559 
Lomtadze Natela  Liberec 13, Libušina 329/7    DK-364 
Kysilka Miroslav  Stráž n/N., Zlatý kopec 49    STL-33 
Slancová Bedřiška  Liberec 6, Vlnařská 837/3    DK-545 
Slancová Bedřiška  Liberec 6, Vlnařská 837/3    DK-534 
Hottková Emilie  Liberec 2, Šafaříkova 280    STL-32 
Janovics Pavel  Jablonec n/N., I.Olbrachta 19    DK-365 
Hartig Petr   Liberec 6, Vlnařská 836/4    S-19 
Flecknová Renata  Liberec 6, Sametová 713/2    NO-166 
Smetana Josef  Liberec 3, Na humnech 13    J-80 
Říhová Věra  Liberec 1, Opatovská 423/8    XXII-30 
Beneš Miroslav  Jablonec n/N., Rýnovická 22    STL-57 
Kyselová Eva  Liberec 6, Žitná 661     III-117 
Švábová Helena  Liberec 7, Votočkova 18    VI-107 
Kral Franz   Sušice, Nádražní 233     III-62 
Kahoun Pavel, Ing.  Brno, Šumavská 602     VI-85 
Strach Miroslav, Ing. Liberec 12, Malátova 512    IX-26 
Zach Jiří   Liberec 3, Matoušova 361    XVIII-206 
Cicejová Zdeńka  Liberec 1, Tržní nám. 153/6    XIV-18 
Šindelářová Romana Liberec 1, Ruprechtická 1099    DK-426 
Mlatečková Hana  Liberec 5, Fučíkova 147/2    NO-149 
Haney Milan  Liberec 6, Majakovského 630/1a   NO-193 
Jungman Vladimír  Liberec 6, Gagarinova 753    KZ-G-9 
Švancar Theodor  Liberec 23, V cihelně 251    XIV-139 
Moravec Zbyněk  Mníšek u Liberce 188     XIV-31 
Franc Jaroslav  Liberec 19, U pily 33     DK-258 
Bucek Pavel  Liberec 6, Gagarinova 750    XXII-36 
Holíková Jaroslava  Liberec 10, Švermova 170/63    VI-67 

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: 26. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 376/09 

Schválení záměru - "Projekt pěstebních opatření a zajištění provozní bezpečnosti 
stromů v Liberci" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu „Projekt pěstebních opatření a zajištění   provozní bezpečnosti stromů v Liberci„  

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
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a) vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, 

Termín: 07/2009 
b) předložit RM podrobnější finanční rámec projektu,   

Termín: 04/2010 
Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
c) podat žádost na spolufinancování projektu do Operačního programu Životní prostředí , 

prioritní osa 6: oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

Termín: 2010 

USNESENÍ Č. 377/09 

Schválení výsledků veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti nakládání 
s odpady na území Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) rozhodnutí  zadavatele o vyloučení uchazeče spol. SITA CZ a. s., se sídlem Španělská 
10/1073, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 25638955 a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. 
r. o., se sídlem Pražská 1321/38a , Praha 10, IČ: 49356089; 

b) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky , předložené společností .A.S.A. Liberec 
s. r. o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec10, IČ: 63146746; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
a) podepsat rozhodnutí  zadavatele o vyloučení uchazeče spol. SITA CZ a. s., se sídlem 

Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 25638955 a společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, IČ: 49356089, 

Termín: Neprodleně 
b) podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky předložené společností .A.S.A.Liberec s. 

r. o., se sídlem Mydlářská 105/10,Liberec10, IČ: 63146746, 

Termín: Neprodleně 
c) po uplynutí zákonných lhůt podepsat smlouvu s vybraným uchazečem, společností .A.S.A. 

Liberec s. r. o., se sídlem Mydlářská  105/10, Liberec 10, IČ: 63146746. 

USNESENÍ Č. 378/09 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Mgr. Pavla Zeronika 
do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 
2009, na dobu určitou do 31. 7. 2010 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace. 

Termín: 07/2009 
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USNESENÍ Č. 379/09 

Platový výměr Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2009 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 380/09 

Platový výměr pana Jiřího Skalského, ředitele Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr pana Jiřího Skalského, ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 7. 2009 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 381/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, 
příspěvkové organizace, Bc. Vlasty Tesařové 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 „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, Bc. Vlasty 
Tesařové, 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. 382/09 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

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

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín 
realizace 

1. ZOO Liberec Zastřešení posezení 
před restaurací Gibon 

1.500.000,- 2009 

2. ZOO Liberec Africká část – 3.etapa 
- slunečník u žiraf 

   300.000,- 2009 

3. ZOO Liberec Generel dalšího 
rozvoje ZOO Liberec 

1.850.000,- 2009 

4. ZOO Liberec Pavilon levhartů - 
projektová 
dokumentace 

    450.000,- 2009 

5. ZOO Liberec Průchozí ptačí voliéra 
– projektová 
dokumentace 

    900.000,- 2009 

6. ZOO Liberec Nestor Kea – 
projektová 
dokumentace 

    300.000,- 2009 

7. Divadlo 
F.X.Šaldy 

Oprava fasády 6.240.000,- 7-9/2009 

8. Naivní divadlo Rekonstrukce topení     500.000,- 7-8/2009 

a  u k l á d á  

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

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 383/09 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

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

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) 

Termín 
realizace 

1. ZŠ Barvířská rekonstrukce  3.800.000,- 7 – 12/2009 

2. MŠ Klášterní rekonstrukce 
otopného 
systému 

680.000,- 7 – 8/2009 

3. ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

nákup 
hudebního 

   135.000,- 9/2009 
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nástroje - 
vibrafon 

4.  ZŠ Česká Výměna 
klempířských 
provků 

1.400.000,- 7 – 8/2009 

CELKEM 6.015.000,-  

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: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 384/09 

Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol Libereckého 
kraje" ze Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvková organizace, 
na Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s převodem majetku Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace, 
získaného v rámci projektu  „Síť tvořivých škol Libereckého kraje“ na Základní školu, Liberec, 
Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit ke schválení zastupitelstvu města převod majetku Základní školy, Liberec, Na Perštýně 
404/44, příspěvkové organizace, získaného z dotace na projekt “Síť tvořivých škol Libereckého 
kraje“ na Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 385/09 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatkem č. 4 ke zřizovací listně Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy; 

s c h v a l u j e  

omezení hlavního předmětu činnosti Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 
organizace,  snížením o součást - školní jídelnu, s účinností od 1. 9. 2009; 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
požádat Krajský úřad Libereckého  kraje o výmaz školní jídelny, součásti Základní školy, Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, z rejstříku škol a  školských zařízení; 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvkové organizace.  

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 386/09 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatkem č. 3 ke zřizovací listině  Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, 
příspěvkové organizace; 

s c h v a l u j e  

změnu školní jídelny Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace, 
od 1. 9. 2009 na školní jídelnu – výdejnu; 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o výmaz školní jídelny Základní školy praktické, 

Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace, z rejstříku škol a školských zařízení; 
b) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o zápis školní jídelny - výdejny Základní školy 

praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace, do rejstříku škol a školských 
zařízení; 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora 
předložit zastupitelstvu města ke schválení dodatek ke zřizovací listině Základní školy  praktické, 
Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace.  

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 387/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 5. kolo roku 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec v 5. kole roku 2009 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
sportovních organizací v celkové výši 1,118. 000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 388/09 

"ZŠ Barvířská - rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a rekonstrukce 
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pavilonu kuchyně" - schválení vypsání veřejné zakázky na stavební práce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ Barvířská - rekonstrukce půdních 
prostor hlavní budovy a rekonstrukce pavilonu kuchyně" formou zjednodušeného 
podlimitního řízení, 

2) návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ 
Barvířská - rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a rekonstrukce pavilonu 
kuchyně“, 

3) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami : 
  Jmenovaní členové : 
  Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
  Viktor Pokorný  vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních 
      a sportovních objektů 
  Ing. Lucie Stahlová  zástupce společnosti Compet Consult, s. r. o.  
  Jmenovaní náhradníci : 
  Mg. Tomáš Macek  vedoucí oddělení školství 
  Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních  
      a sportovních objektů 
  Petra Dubinová  zástupce společnosti Compet Consult, s. r. o. 
4) složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek : 
  Jmenovaní členové :  
  Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
  Ing. František Hruša  náměstek primátora 
  Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
  Viktor Pokorný  vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních 
      a sportovních objektů 
  Ing. Lucie Stahlová    zástupce společnosti Compet Consult, s. r. o. 
  Ing. Petr Kolomazník  vedoucí odboru strategie a územní koncepce 
  Jmenovaní náhradníci : 
  Ing. František Hruša  náměstek primátora 
  JUDr. Marek Řeháček  tajemník MML 
  Mgr. Tomáš Macek  vedoucí oddělení školství 
  Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních  
      a sportovních objektů 
  Ing. Dana Štefanová  oddělení dotací, vedoucí projektů 
  Petra Dubinová  zástupce společnosti Compet Consult, s. r. o. 
5) návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace : 

1. Regionální stavební s.r.o., náměstí Českých bratří 36, 460 01 Liberec 5, 
2. BREX spol. s r. o., Boskovická 135, 463 12 Liberec 23, 
3. INSKY spol. s r. o., Krásné Březno, Nový svět 100/52, 400 07 Ústí nad Labem, 
4. METROSTAV a.s., divize 8, Moskevská 658/41, 460 01 Liberec 4, 
5. SYNER, s. r. o., Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 

a  u k l á d á  

Mgr.Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce akce „ZŠ 

Barvířská - rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a rekonstrukce pavilonu 
kuchyně" formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

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

návrh smlouvy o dílo. 

Termín: 07/2009 
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USNESENÍ Č. 389/09 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 
384, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008 včetně 
návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 390/09 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Korálek", Liberec, 
Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Korálek“, Liberec, 
Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 včetně návrhu na 
opatření.  

USNESENÍ Č. 391/09 

Protokol z provedené kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „V 
Zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68 za roky 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z provedené kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „V Zahradě“, Liberec, 
Žitavská 122/68, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 
a 2008  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně sdělit ředitelce Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Vlastě Tesařové, že Rada města 
Liberec nesouhlasí s jejím postupem, kdy na uvedeném pracovišti ředitelka sama se sebou sjednala 
další pracovní poměr na 0,5 úvazku na funkci „vedoucí stravování“. Zároveň sdělí ředitelce 
požadavek Rady města Liberec, aby v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ukončila předmětný pracovní poměr a v dalším období na výše uvedeném 
pracovišti vykonávala práci ve funkci ředitelky mateřské školy a to v souladu se jmenováním 
uděleným zřizovatelem. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 392/09 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Motýlek", Liberec, 
Broumovská 840/7, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 

Strana 32 (celkem 47) 



Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Motýlek, Liberec, 
Broumovská 840/7, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 včetně návrhu na 
opatření.  

USNESENÍ Č. 393/09 

Návrhy na pořízení hromadné změny územního plánu č. 58 - podněty Vratislavice 
nad Nisou - podklady pro nový územní plán 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrhy na změnu územního plánu města Liberec č. 58 – podněty Vratislavice nad Nisou; 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit všechny předložené návrhy č. 58/1 až 58/39 uvedené v hromadné 
změně č. 58 - podněty Vratislavice nad Nisou - do tvorby „nového“ územního plánu Liberce; 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, 
k předložení návrhů uvedených v hromadné změně územního plánu města Liberec č. 58 - podněty 
Vratislavice nad Nisou - do projednání v zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 394/09 

Návrhy na 59. hromadnou změnu územního plánu města Liberec – zahájení 
procesu pořízení – podklady pro nový územní plán 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrhy na 59. změnu územního plánu města Liberec; 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit všechny předložené návrhy č. 59/1 až 59/81 uvedené v hromadné 
změně č. 59 do tvorby „nového“ územního plánu Liberce; 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, 
k předložení návrhů uvedených v 59. hromadné změně územního plánu města Liberec do 
projednání v zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 395/09 

Návrh na vydání 29. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 29. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
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Liberec; 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 29. změnu územního plánu města Liberec; 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh 29. změny územního plánu města Liberec k projednání , schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 396/09 

Schválení předložení  zadání 43. 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 43. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec; 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání  43. změny územního plánu; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 43. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 397/09 

IPRM Liberec – zóna Lidové sady – popis aktuálního stavu a dalšího postupu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o aktuálním stavu a dalším postupu IPRM Liberec – zóna Lidové sady. 

USNESENÍ Č. 398/09 

IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) se změnou č. 1 projektu IPRM Liberec – regenerace sídliště Rochlice, vyvolanou 
krácením dotace těchto oblastech: 
- Rozpočet IPRM oblast intervence 5.2, 
- Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města, 
- Poměr plánovaných aktivit, 
- Zdroje financování projektů v IPRM, 
- Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech, 
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- Monitorovací indikátory výsledku, 
- Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM, 

b) s dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi SML 
Ministerstvem pro místní rozvoj; 

c) s odvoláním Bc. Jiřího Pilného z role manažera IPRM Liberec – regenerace sídliště 
Rochlice a člena řídícího výboru bez hlasovacího práva; 

d) s volbou Ing. Martina Čecha do role manažera IPRM Liberec – regenerace sídliště 
Rochlice a člena řídícího výboru bez hlasovacího práva; 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení 
a) oznámení o změně IPRM - Liberec - regenerace sídliště Rochlice; 
b) Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 

regenerace sídliště Rochlice mezi SML a Ministerstvem pro místní rozvoj; 
c) odvolání Bc. Jiřího Pilného z role manažera IPRM Liberec – regenerace sídliště 

Rochlice a člena řídícího výboru bez hlasovacího práva; 
d) volbou Ing. Martina Čecha do role manažera IPRM Liberec – regenerace sídliště 

Rochlice a člena řídícího výboru bez hlasovacího práva.  

Termín: 25. 6. 2009 

s c h v a l u j e  

předání podkladů IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice odboru rozvojových 
projektů, včetně realizace; 
a  u k l á d á  

1) Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU,  
zajistit předání podkladů IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice odboru 
rozvojových projektů, 

Termín: Neprodleně 
2) Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  

zajistit realizaci IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice, 

Termín: Neprodleně 
3) Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  

zajistit vypsání výběrového řízení na administrativní zajištění IPRM Liberec - 
Regenerace sídliště Rochlice, 

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

v rámci nejbližšího rozpočtového opatření zařadit do návrhu rozpočtu odboru 
rozvojových projektů částku 233.240,- Kč včetně DPH na administrativní zajištění 
IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 399/09 

Změna organizační struktury Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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důvodovou zprávu ředitele městské policie ke změně organizační struktury městské policie; 

s c h v a l u j e  

reorganizaci městské policie; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zrealizovat organizační změny uvedené v důvodové zprávě v termínu do konce roku 2009. 

Termín: do 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 400/09 

Personální pravomoci ředitele Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

důvodovou zprávu ředitele městské policie 

a  s c h v a l u j e  

Mgr. Ladislava Krajčíka dle § 4 odst. 2 zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků, pro jednání jménem obce v pracovněprávních vztazích čekatelů, 
strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policii Liberec. 

USNESENÍ Č. 401/09 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu 
prevence kriminality pro rok 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Informační tísňový servis pro 
seniory“ v celkové výši 60 000,- Kč, 

2. přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Rozšíření městského kamerového 
monitorovacího systému – I. etapa“ v celkové výši 359 000,- Kč, 

3. přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Tisk preventivně bezpečnostního 
materiálu“ v celkové výši 72 000,- Kč,  

4. přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Kurzy sebeobrany pro ženy“ v 
celkové výši 67 000,- Kč, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 402/09 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací 
z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo 
2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých ve 3. a 
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4. kole roku 2009 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 
115.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 403/09 

Souhrnná výroční zpráva SML – II. část – příspěvkové organizace, obchodní 
společnosti 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

obsah, formu a rozsah zpracování II. části souhrnné výroční zprávy SML 2008 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zajistit dokončení dokumentu a předložení komplexního díla do nejbližšího zasedání zastupitelstva 
města, a to v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a společností Elset. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 404/09 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města 
Liberec – změna přílohy č. 1 

Rada města po projednání předloženého materiálu 

s c h v a l u j e  

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberec, ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 405/09 

Návrh úpravy platu ředitele Městské policie Liberec a platností od 1. června 2009  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh úpravy platu Mgr. Ladislava Krajčíka, ředitele Městské policie Liberec, s účinností od 1. 
června 2009 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  
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JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování a předání příslušného platového výměru řediteli Městské policie Liberec. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 406/09 

Prodej nadbytečné požární techniky  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej nadbytečné požární techniky z majetku Statutárního města Liberec – vozidla CAS 32 Tatra 
148 obci  Libočany za podmínek dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového řízení odboru 
kanceláře tajemníka, 
připravit prodej nepotřebného majetku. 

Termín: do 30. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 407/09 

Veřejná zakázka - Dodávka cisternové automobilové stříkačky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku cisternové automobilové stříkačky formou 
otevřeného zadávacího zařízení v rámci projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování 
pomoci v Euroregionu Nisa“ podporovaného z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, 

2. znění zadávací dokumentace pro tuto nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku, 
3. oslovení uchazečů pro tuto veřejnou zakázku: 
Vyzvaní uchazeči 

1. THT, s.r.o. 

Starohradská 316 

572 01 POLIČKA 

IČ: 46508147 

2. Strojírna Potůček s. r. o. 

Tovární 123 

538 21 SLATIŇANY 

IČ: 48169943 

3. ZAHAS s. r. o. 

Trnávka č.p. 36 

751 31 LIPNÍK nad BEČVOU 

IČ: 60775840 

4. RLS spol. s r. o. 

Baťovka 1285 

696 02 RATÍŠKOVICE 

IČ: 47914360 

5. F – line s. r. o. IČ: 25248014 
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K poště 10 

252 67 TUCHOMĚŘICE 

6. Ing. Jiří Kollár 

D.I.K. Consulting 

Kamenice 543 

251 68  Štiřín 

IČ: 16129199 

7. MHZ Praha spol. s r. o. 

Budějovická 6 

252 42  Jesenice u Prahy 

IČ: 61679445 

8. POŽÁRNÍ TECHNIKA KOMET s. r. o. 

Petra Bezruče 1031 

289 11 Pečky 

IČ: 18623255 

9. Vraspír Josef 

AZ SERVIS 

Palachova 52 

591 01  Žďár nad Sázavou    

IČ: 48890162 

10. Jana Adamovičová 

V Horkách 947 

289 11  Pečky 

IČ: 48933571 

11. TALOSA s.r.o. 

Štefánikova 1163 

742 21  Kopřivnice 

IČ: 61946354 

12. TATRA a. s. 

Areál Tatry 1450/1 

742 21  Kopřivnice 

IČ: 45193444 

13. ZEKA plus, s. r. o.  

Jasmínová 876 

763 21  Slavičín 

IČ: 26226120 

j m e n u j e  

komisi pro:  
I. otevírání obálek s nabídkami ve složení 

Člen Náhradník 

1. JUDr. Marek Řeháček Ing. Tomáš Kubica 

2. Lubomír Popp Ing. Martin Čech 

3. Markéta Dörflerová, DiS Mgr. Jan Audy 

4. Zástupce Centra pro regionální Zástupce Centra pro regionální 
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rozvoj České republiky rozvoj České republiky 

 

II. posouzení a hodnocení nabídek ve složení 

 Člen Náhradník 

1. JUDr. Marek Řeháček Ing. Ondřej Červinka 

2. Ing. František Hruša Milan Šír 

3. Ing. Tomáš Kubica Ing. Martin Čech 

4. Lubomír Popp Eva Fialková 

5. Markéta Dörflerová, DiS Mgr. Jan Audy 

6. Zástupce Centra pro regionální 
rozvoj České republiky (bez 
hlasovacího práva) 

Zástupce Centra pro regionální 
rozvoj České republiky (bez 
hlasovacího práva) 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vypsat nadlimitní zadávací řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky, 

Termín: 07/2009 
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právní a veřejných zakázek,  
zajistit jmenování členů a náhradníků jednotlivých komisí pro tuto veřejnou zakázku. 

Termín: 08/2009 

USNESENÍ Č. 408/09 

Uspořádání děkovné a náborové výstavy o dobrovolných hasičích města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uspořádání výstavy o dobrovolných hasičích města Liberec v podobě a způsobem dle důvodové 
zprávy;  

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového řízení odboru 
kanceláře tajemníka a oddělením správy budov odboru kanceláře tajemníka, 
připravit v prostorách historické radnice výstavu o dobrovolných hasičích města Liberec. 

Termín: do 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 409/09 

Darovací smlouva movitého majetku  -  uměleckého díla "Splněný sen" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru uměleckého díla „Splněný sen“, vyrobeného podle návrhu Martiny Klouzové- Niubo, z 
majetku Spacium, o.p.s. do vlastnictví Statutárního města Liberec. Cena díla je 277.694,- Kč 

a  u k l á d á  
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Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit k uzavření příslušnou darovací smlouvu. 

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 410/09 

Darovací smlouva movitého majetku  -  uměleckého díla "Brána borců" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru uměleckého díla „Brána borců , vyrobeného podle návrhu pana Ladislava Sorokáče, 
z majetku Spacium, o.p.s. do vlastnictví Statutárního města Liberec. Cena díla je 4,169.910,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit k uzavření příslušnou darovací smlouvu. 

Termín: 06/2009 

USNESENÍ Č. 411/09 

Naplňování Rozvojové strategie pro MML na léta 2008-2010 a revize některých 
opatření 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Informaci o stavu naplňování Rozvojové strategie pro Magistrát města Liberec na léta 2008-2010;  

s c h v a l u j e  

návrh nových opatření v Rozvojové strategii pro Magistrát města Liberec reagujících na 
očekávané propady příjmů veřejných rozpočtů a zásadní změny na trhu práce;  

a  u k l á d á  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML:  
- zajistit pokračování realizace opatření ze strategického dokumentu,  
- realizovat změny v provozu MML ve vazbě na očekávané propady příjmů veřejných rozpočtů a 
vývoj na trhu práce. 

Termín: Průběžně; kontrola 01/2010 

USNESENÍ Č. 412/09 

Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Petici za obnovu zrušené veřejně přístupné cesty pro pěší a cyklisty „Průchod golfem“  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Petici zastupitelstvu města k projednání. 

Termín: 25. 6. 2009.  
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USNESENÍ Č. 413/09 

Informace na úseku výkonu veřejně prospěšných prací pro SML 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

situaci ve výkonu veřejně prospěšných prací pro statutární město Liberec způsobenou dočasným 
nepřidělováním prací v rámci spolupráce TSML, a. s. pro ruční čištění města; 

s c h v a l u j e  

použití pracovníků zařazených doposud na úseku čištění města pro potřeby Magistrátu města 
Liberec; 

a  u k l á d á  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit využití pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce ve správě objektů MML, 
veřejných komunikací a zeleně. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 414/09 

Zřízení osadního výboru v Liberci – Kateřinkách 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost o zřízení osadního výboru v části města Liberec – Kateřinky, včetně jeho personálního 
obsazení dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 415/09 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 
2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na II. pololetí 2009 v podobě otevřeného 
materiálu, který bude průběžně doplňován 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na II. pololetí 2009 zastupitelstvu města na 
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na II. pololetí 2009 k projednání a ke 
schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

Termín: 25. 6. 2009 
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USNESENÍ Č. 416/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 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. 75/09 a změněných částí usnesení č. 136/09, 137/09, 138/09. 

USNESENÍ Č. 417/09 

Prodej akcií ČSAD Liberec a. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem 6.337 ks akcií na jméno ČSAD Liberec a. s. (ISIN CZ0008209103) kupujícímu 
Liberecká automobilová doprava, s. r. o., ul. České mládeže 594/33, Liberec 6, IČ: 47309440, za 
celkovou kupní cenu 1,996.155,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 418/09 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s. o navýšení základního kapitálu 

Rada města po projednání , kdy rozhoduje dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.obchodní 
zákoník jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti a dle ust. § 102 
odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka 
obchodní společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s. se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 
3, IČ: 47311975 

z r u š u j e  

Usnesení Rady města ve funkci Valné hromady DPML, a.s., číslo 175/09, ze dne 7. 4. 2009; 

a  s c h v a l u j e  

Následující usnesení: 
Za prvé: Statutární město Liberec je jediným akcionářem akciové společnosti Dopravní podnik 
města Liberce, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, která je zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 372. 
Za druhé: Jako jediný akcionář činí Statutární město Liberec na základě usnesení rady města č. ze 
dne (příloha č. 2 notářského zápisu) toto p r o h l á š e n í: Prohlašuji, že jako jediný akcionář se 
vzdávám svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu 
společnosti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za třetí: Jako jediný akcionář v působnosti valné hromady činí Statutární město Liberec na 
základě usnesení rady města č.  ze dne    (příloha č. 2 notářského zápisu) 
toto r o z h o d n u t í : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zvyšuje se základní kapitál společnosti následujícím způsobem: ---------------------------------------- 
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a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy tři milióny korun 
českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 
společnosti, to jest nad částku 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých) se nepřipouští, -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 3 ks (tří kusů) 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč 
(jeden milion korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 3.000.000,- Kč 
(slovy tři miliony korun českých), ----------------------------------------------------------------------------- 
c) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun 
českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), ---------------------------------------- 
d) Emisní kurs nově upsaných akcií bude činit celkem 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých),  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Statutární město Liberec vzdal svého přednostního 
práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem, 
kterým je Město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 
3100/19, PSČ 466 01, ------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem 
určeným zájemcem se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím 
po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového 
soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s 
návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určenému 
zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak 
stanoví na 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) pro 3 (tři) kusy akcií, -------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou 
pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to: -------------------------------------------------- 
 - parcela č. 2956, o výměře 59 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 362/5 o výměře 1102 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 362/87 o výměře 860 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 362/88 o výměře 57 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 362/91 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 362/92 o výměře 39 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 362/94 o výměře 2 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha 
- parcela č. 2533/3 o výměře 96 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parcela č. 2637/8 o výměře 4197 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parcela č. 766/9 o výměře 6 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parcela č. 745/130 o výměře 27 m2 - ostatní plocha, zeleň¨ 
- parcela č. 745/131 o výměře 69 m2 – ostatní plocha, zeleň 
- parcela č. 745/132 o výměře 8 m2 - ostatní plocha, zeleň 
- parcela č. 2352/35 o výměře 1709 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parcela č. 2352/37 o výměře 84 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
tak jak je dnes vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Liberec v katastru nemovitostí pro obec Jablonec nad Nisou, Kat. území Jablonec nad Nisou na 
LV č. 10001. 
Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Josefem 
Nadrchalem znaleckým posudkem č. 2643-29/2009, obvyklá cena nemovitostí byla ve znaleckém 
posudku stanovena na výši 3.034.980,- Kč (slovy tři milióny třicet čtyři tisíce devět set osmdesát 
korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají 
být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. -------------------------------------------------------------------- 
h) Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 3 (tři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné 
podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) ----------------------- 
ch) Částka 34.980,- Kč (třicet čtyři tisíce devět set osmdesát korun českých). kterou tvoří rozdíl 
mezi cenou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a částkou, která se započítává 
na splacení emisního kursu akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio, ------------------------------------ 
dále schvaluje změnu stanov společnosti takto: 
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za prvé změnu článku IV. Orgány společnosti, §18, bod 1.takto: 
§18 

1. Představenstvo se skládá z devíti členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky stanovené 
zákonem, především ustanovení § 194 odst. 7 obch. Zák., a které volí a odvolává valná 
hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. 

Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to 
představenstvu společnosti 
Za druhé změnu článku IV. Orgány společnosti, §23, bod 1.takto: 

§ 23 
Volba a odvolání členů dozorčí rady 
1. Dozorčí rada se skládá ze šesti členů, fyzických osob, kteří jsou voleni tak, že čtyři členy 

dozorčí rady volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Funkční období 
jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. 

USNESENÍ Č. 419/09 

Hodnocení 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. května 2009 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 25. června 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 420/09 

Organizační zajištění 6. zasedání zastupitelstva města konaného 25. 6. 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 6. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. června 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 Kateřinky 
4. Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON 
5. Majetkoprávní operace 
6. Finanční kompenzace – manželé Horňákovi 
7. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
8. Prodej volných bytů, nebytových jednotek a samostatně stojících garáží formou veřejných 

dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
9. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  
10. Tramvajová trať do Rochlice – smluvní vztahy  
11. Městský fond rozvoje bydlení – 2. kolo rozdělení finančních prostředků pro r. 2009 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009 
13. Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 
14. Prodej akcií ČSAD Liberec, a. s. 
15. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové 

organizace 
16. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 

organizace 
17. Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
18. Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
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19. Převod majetku získaného na základě projektu „ Síť tvořivých škol Libereckého kraje“ ze 
Základní školy, Liberec, Na Perštýně  404/44, příspěvková organizace, na Základní školu, 
Liberec, Lesní  575/12, příspěvkovou organizaci 

20. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec pro 5. kolo roku 2009 

21. Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2009 

22. Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 

23. Návrh Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro 
partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2009 

24. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence 
kriminality pro rok 2009 

25. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení azylantů 
26. Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 

Liberec 
27. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 58 – Podněty Vratislavice nad Nisou – schválení 

podkladů pro nový územní plán 
28. Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec – zahájení procesu 

pořízení 
29. Vydání 29. změny územního plánu města Liberec 
30. Zadání 43. změny územního plánu města Liberec 
31. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberce č. 7/2001 Statut města Liberec – změna 

přílohy č. 1  
32. Protokol z provedené kontroly „Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení 

poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SML na opravy mostů, na základě uzavřené 
smlouvy mezi SML a společností TSML a.s., Liberec za období roku 2007“ 

33. Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města 
Liberec 

34. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 
35. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva  města na II. pololetí 2009 
36. Vyřízení podnětů a dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 28. 5. 

2009 
37. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

 

 

 

 

Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Zjištění z dosud provedených kontrol v roce 2009 u příspěvkových organizací – školských 

zařízení 
II. Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních 

prostředků na opravy mostů, na základě uzavřené smlouvy mezi SML a společností TSML a. 
s., Liberec za období roku 2007 

III. Doporučený postup k vyplňování formulářů stanovených Přílohou k vyhlášce č. 578/2006 Sb. 
pro podávání oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 150/2006 Sb., o střetu zájmů 

IV. Opakované návrhy na změnu územního plánu 
V. Doplňující informace k bodu č. 20 – Majetkoprávní operace 
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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 

 

 

Přílohy k usnesení č.: 334/09, 398/09, 403-404/09, 409-410/09. 
 


