
 

U S N E S E N Í  
 Z 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 436/09 

Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Nájem a prodej  
Rada města po projednání souhlasí: 
1. s budoucím prodejem pozemků p.č. 4161/1, 4164/2, 4875/1, 4875/2, 4876, 4877, 4878 a 4879, 

v  k. ú. Liberec, do vlastnictví regionálního sdružení Euroregion Nisa, Třída 1. máje 858/26, 
460 01 Liberec 1, IČ: 00832227 za celkovou kupní cenu 4.200,- Kč/m2 převáděné plochy 
pozemků, tj. v celkové předpokládané výši 3,675.000,- Kč, přičemž celková kupní cena za tyto 
nemovitosti je součtem nájemného a vlastní prodejní ceny,  

2. uzavření „smlouvy o nájmu a koupi najaté věci“ na dobu určitou do 31. 12. 2012 za 
následujících podmínek: 
1.1. nájemné za užívání uvedených pozemků je stanoveno v jednorázové výši 87.500,- Kč, 

splatné při podpisu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, 
2.2. doplatek kupní ceny za převáděné nemovitosti v předpokládané výši 3,587.500,- Kč se 

splatností upřesněné v souvislosti v budoucnu se zpracovaným geometrickým 
oddělovacím plánem, před uplatněním práva na koupi najatých pozemků, nejdéle však 
do 31. 12. 2012, 

3.3. uplatnění práva na koupi najatých pozemků vznikne po splnění následujících 
podmínek: 
a) uhrazená celá výše nájemného a kupní ceny, 
b) po dni, kdy bude doručeno příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání 

kolaudačního rozhodnutí na nový objekt sídla Euroregionu Nisa,   
c) po doložení geometrického oddělovacího plánu na pozemky, které budou 

předmětem převodu. 

II. Směna 
Rada města po projednání souhlasí se směnou pozemků, v k.ú. Starý Harcov,  směna p.p.č. 
1239/11 oddělená dle GP č. 1810-72/2009 z p.p.č. 1239/6 v majetku Ing. Martina Havlína, 
Sosnová 437/1, Liberec XV – Starý Harcov za p.p.č. 1241/3 oddělená dle GP č. 1810-72/2009 
z p.p.č. 1241/1 v  majetku Statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1. Liberec 1, IČ 00262978, 
bez finančního dorovnání,  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a II. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 2. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 437/09 

Projekty města na realizaci úspor energie s vydaným rozhodnutím o 
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spolufinancování, informace, další postup 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životního prostředí; 

s c h v a l u j e  

pokračování  v projektech; 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
předložit radě města před ukončením VZ na stavební práce informaci pro další rozhodnutí u 
projektu ZŠ Jabloňová - realizace úspor energie. 

Termín: 10/2009  

USNESENÍ Č. 438/09 

IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. formu a obsah „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“ a její vyhlášení, 

2. změny v dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice, 

3. Oznámení o změně v IPRM č. 2, 

4. doplnění projektů „MŠ Kytička – realizace úspor energie“ a „MŠ Klíček – realizace úspor 
energie“ do indikativního seznamu projektů; 

j m e n u j e  

Petra Černého ze společnosti Stavební bytové družstvo SEVER a Jana Kousala ze společnosti 
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec za členy Řídícího výboru IPRM Rochlice 
s hlasovacím právem  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

1. zajistit realizaci „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“ a její výsledky předložit radě ke 
schválení, 

Termín: 12/2009 

2. oznámit změny v IPRM Rochlice Ministerstvu pro místní rozvoj, 

Termín: 09/2009 

3. jmenovat nové členy Řídícího výboru IPRM Rochlice. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 439/09 

Výpřež - Ještědka - Ještěd - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace LB/0168/D1 uzavřené s organizací 
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec 
Králové, IČ: 75082721 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit podpis dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.  

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 440/09 

MFRB – přijetí daru pozemků  a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec  

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení  č.  553/07 z 18. zasedání rady města ze dne 6.11.2007, 
citace zrušovaných částí : 
 
přijetí daru: 
 
1) pozemků : 

c) p. p. č. 2068/25 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od spoluvlastníků Jana Krotila, bytem 
Horská 605/14, Liberec 14, PSČ 460 14, Milana a Květoslavy Maryškových, bytem Přírodní 
1244/5, Liberec 14, PSČ 460 14, a Ing. Lubomíra Masopusta, bytem Puškinova 440, Liberec 
23, PSČ 463 12, 

d) p. p. č. 2068/45 oddělené z p. p. č. 2068/27 na základě zpracovaného geometrického 
oddělovacího plánu č. 2066-611/2007, zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem 
U Soudu 536/6a, Liberec, ze dne 20. 7. 2007, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Ing. 
Lubomíra Masopusta, bytem Puškinova 440, Liberec 23, PSČ 463 12, 

e) p. p. č. 2068/28 a 2068/29, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od spoluvlastníků Jaroslava 
Jenčeka, bytem Na Valech 167/11, Liberec 14, PSČ 460 14, Ing. Ladislava Jenčeka, bytem Za 
Vodojemem 623/34, Brno-Bosonohy, Brno 1, PSČ 642 00, a Jitky Ježové, bytem Jána Hollého 
883/18, Trenčín 1, PSČ 911 01, Slovensko, 

ostatní části usnesení zůstávají v platnosti; 

s o u h l a s í  

s novým zněním usnesení tj.  
s přijetím daru  
1) pozemků  

odst. c)  
přijmout dar pozemku p.č. 2068/25, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, ostatní komunikace o 
celkové výměře 511 m2, od spoluvlastníků:  
Ing. Karlová Lucie, bytem Strážní 917, 460 14 Liberec, s podílem vlastnictví                      1/3, 
Krotila Jana, bytem Horská 605/14, 460 14 Liberec, s podílem vlastnictví                            1/3, 
SJM Ing. Maryšky Milana a Ing. Kvetoslavy Maryškové, oba bytem Přírodní 1244/5, 460 14 
Liberec, s podílem vlastnictví                                                                                                  1/3, 
odst. d)  
přijmout dar pozemku p.č. 2068/45, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, ostatní komunikace o 
celkové výměře 1 m2, od: 
Ing. Karlové Lucie, bytem Strážní 917, 460 14 Liberec XIV, Ruprechtice,  
odst. e) 
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přijmout dar pozemků p.č.2068/28 ostatní komunikace o celkové výměře 1049 m2 a 2068/29 
ostatní komunikace o celkové výměře 288 m2, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec od 
spoluvlastníků : 
SMJ Ing. Balatky Jaroslava a Ing. Balatkové Zuzany, oba bytem U Trianglu 1009, 460 14 
Liberec, s podílem vlastnictví                                                                                                    ¼, 
SMJ Ing. Barka Ivo a Barkové Jaroslavy, oba bytem Kropáčkova 928/6, 460 14 Liberec, 
s podílem vlastnictví                                                                                                                  ¼,  
Ing. Jenčeka Ladislava, bytem Za Vodojemem 623/34, Bosonohy 642 00 Brno, s podílem 
vlastnictví                                                                                                                                  ¼,  
Salaby Petra, bytem Krakonošova 1123, 460 14 Liberec, s podílem vlastnictví                      ¼; 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zastupitelstvu ke schválení:  
a) návrh na zrušení části usnesení č. 182/07 z 10. zasedání zastupitelstva ze dne 29. 11. 2007, 

Termín: 09/2009 
b) nové znění majetkoprávní operace.  

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 441/09 

MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Vesec u Liberce, 
Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s přijetím daru p.p.č. 2223/56 o celkové výměře 1 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. 
ú. Vesec u Liberce, obec Liberec od Aleny Kučerové, bytem Dlážděná 1424, 463 11 Liberec 
XXX- Vratislavice nad Nisou,  

b) s přijetím daru p.p.č. 2223/55 o celkové výměře 11 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
v k. ú. Vesec u Liberce, obec Liberec od Jiřího Taraby, Blatouchová 828, 463 12 Liberec 
XXV – Vesec,  

c) s přijetím daru p.p.č. 2223/1 o celkové výměře 7 768 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p.p.č. 2223/54 o celkové výměře 569 m2 – ostatní plocha/zeleň vše, v k. ú. Vesec u Liberce, 
obec Liberec od (SMJ) Josefa Kotka a Zory Kotkové, Šimonovická 84, Šimonovice - 
Minkovice, 463 12 Liberec 25,  

d) s přijetím daru  staveb komunikace a veřejného osvětlení na výše uvedených pozemcích od 
(SMJ) Josefa Kotka a Zory Kotkové, Šimonovická 84, Šimonovice - Minkovice, 463 12 
Liberec 25; 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit příslušný návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 442/09 

Vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve vlastnictví města 
Liberec, na kterých se nebude pro jejich malý dopravní význam provádět zimní 
údržba v období listopad 2009 až  duben 2010 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve vlastnictví města Liberec, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam nebude provádět zimní údržba v období listopad 2009 
až duben 2010, 

a  u k l á d á  

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

1. zpracovat „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: 15. 9. 2009 

2. ve spolupráci s TSML a. s., smluvním partnerem v oblasti provádění zimní údržby 
komunikací zpracovat „Plán a organizaci zimní údržby Statutárního města Liberec“ a 
předložit jej ke schválení radě města, 

Termín: 14. 10. 2009 
3. zpracovat zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací – dodávky a 

montáže svislého dopravního značení a následně v souladu se směrnicí tajemníka č. 
02T zajistit výběr tohoto zhotovitele, 

Termín: 15. 9. 2009 
4. po ukončení výběru dodavatele stavebních prací – dodávky a montáže svislého 

dopravního značení uzavřít s tímto vybraným dodavatelem příslušný smluvní 
dokument a následně zajistit realizaci navrhovaného dopravního značení, 

Termín kontrolní: 30. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 443/09 

Technické podmínky při zásazích do povrchů komunikací ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh „Technických podmínek při zásazích do povrchů komunikací“ 

a  u k l á d á  

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

1. zajistit vydání takto schválených technických podmínek a seznámit s nimi jednotlivé 
vlastníky technické infrastruktury ve městě Liberci, 

Termín: 30. 9. 2009 
2. dokončit jednání o podmínkách nájmu skladové plochy – deponie pro znovu 

použitelných materiály vytěžené z dopravních staveb, následně  zpracovat návrh 
příslušné nájemní smlouvy a po jeho zpracování jej předložit ke schválení radě města. 

Termín: 20. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 444/09 
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Žádost občanů  

Stavebně - technický stav chodníků v okolí panelového domu Na Pískovně 644 až 
666 u "hokejky" a ve Vrchlického ulici 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1) žádost občanů týkající se stavu chodníků v okolí panelového domu Na Pískovně 644 až 666, 
2) navržený postup při řešení problému stavebně technického stavu chodníků v dané lokalitě, 

a  u k l á d á  

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

1) zařadit souvislou údržbu chodníků v zadní části objektu čp. 644 až 666, ul. Na Pískovně do 
plánu oprav na rok 2011, a to za podmínky dokončení prací na zateplování objektů 
panelových domů – „hokejky“, 

Termín: 31. 12. 2010 

2) zajistit odeslání odpovědi zástupci žadatelů p. Jiřímu Pravdovi na obdrženou žádost v souladu 
s předloženým návrhem odpovědi.  

Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 445/09 

Stavební stav chodníku při komunikaci Na Žižkově - podnět SBD SEVER 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět SBD SEVER na stavební stav chodníku při komunikaci Na Žižkově; 

s c h v a l u j e  

provedení opravy jednostranného chodníku při komunikaci Na Žižkově mezi ulicemi U Močálu a 
Dělnickou 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: 15. 9. 2009 

2. po ukončení výběru dodavatele stavebních prací uzavřít s tímto dodavatelem příslušný 
smluvní dokument a následně zajistit realizaci souvislé běžné údržby jednostranného 
chodníku při komunikaci Na Žižkově v úseku mezi ulicemi U Močálu a Dělnickou, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 

3. zajistit odeslání odpovědi p. Petrovi Černému, předsedovi představenstva Stavebního 
bytového družstva SEVER, Lipová 596/7, Liberec 4, na obdržený podnět. 

Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 446/09 

Stav veřejné komunikace ul. Irkutská - podnět občanů 

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

žádost obyvatel z Irkutské ul. týkající se opravy  této komunikace; 

s c h v a l u j e  

1) provedení opravy části komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod Lesem a p.p.č. 239/1 
formou souvislé běžné údržby,  a to do finanční výše příslušných rozpočtových položek 
odboru technické správy majetku pro rok 2009, 

2) vyhlášení a realizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací souvisejících s realizací 
opravy části komunikace  

3) složení komise pro posouzení nabídek: 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
Ing. František Hruša   náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs    vedoucí odboru TS 
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO  
zástupce právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka    náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
Josef Honzík    oddělení TSKO  
zástupce právního odboru; 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) zajistit zpracování zadávacích podmínek, následně zajistit vyhlášení, realizaci a 

vyhodnocení výběrového řízení  na zakázku malého rozsahu „Provedení opravy části 
komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod Lesem a p.p.č. 239/1“, 

Termín: Neprodleně 

2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

Termín:09/2009 

3) odeslat odpověď p. Monice Záleské, zástupkyni obyvatel ul. Irkutská, Klidná 96, 
Liberec, na obdržený podnět. 

Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 447/09 

Stav veřejné komunikace - spojka mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí - podnět 
občanů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět obyvatel z Liberce - Harcova na technický stav komunikace - spojky mezi Lučanskou a 
Lukášovskou ulicí; 

s c h v a l u j e  

provedení běžné údržby komunikace – spojky mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí - oprava 
výtluků asfaltovou obalovanou směsí a provedení vyrovnání nerovností komunikace drcenou 
asfaltovou směsí v celé její délce; 
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a  u k l á d á  

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

1. zajistit provedení běžné údržby komunikace, – spojky mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí, 

Termín kontrolní: 30. 10. 2009 

2. zajistit zpracování  projektové studie na opravu předmětné komunikace, 

Termín: 30. 6. 2010 

3. zajistit odeslání odpovědi manželům Janě a Miroslavovi Kučerovi, zástupcům obyvatel 
Liberce - Harcova, Lukášovská 70, Liberec, na obdržený podnět. 

Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 448/09 

Studie enviromentálních účinků venkovních osvětlovacích soustav a světelného 
rušení (znečištění) v podmínkách územního celku Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

že ve dnech 16. a 17. září roku 2009 okolo 1 hod. ranní v rámci projektu „Studie enviromentálních 
účinků venkovních osvětlovacích soustav a světelného rušení (znečištění) v podmínkách územního 
celku Libereckého kraje“ dojde k vypnutí veřejného osvětlení na cca 1hod. 

USNESENÍ Č. 449/09 

Rekonstrukce ulice Ptačí 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu - akce „Rekonstrukce ulice Ptačí“, 

2. pokračování v přípravných pracích na akci „Rekonstrukce ulice Ptačí“ vedoucích ke 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, včetně získání příslušného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci, 

3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele výše uvedených projektových dokumentací, 

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové dokumentace ve 
stupni DSP a DZS: 
JUDr. Marek Řeháček    tajemník 
Ing. František Hruša   náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs    vedoucí odboru TS 
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO  
zástupce právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka    náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
Josef Honzík    oddělení TSKO  
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zástupce právního odboru  

a  u k l á d á  

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

1. zajistit zpracování zadávacích podmínek, následně zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení 
výběrového řízení  na zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP a DZS na akci „Rekonstrukce ulice Ptačí“, včetně zajištění související inženýrské 
činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci,  

Termín kontrolní: 30. 11. 2009 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení, 

Termín: 31. 12. 2009 

3. zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku, návrhu investičních akcí 
pro rok 2010, návrh na stavební realizaci akce „Rekonstrukce ulice Ptačí“,   

Termín: 31. 12. 2009 

4. zajistit odeslání odpovědi žadatelům ve smyslu přijatých návrhů a opatření. 

Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 450/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Prodej budovy 
Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: budovy čp. 581 – 586, ulice 
Šimáčkova, Liberec 12 včetně pozemků p.č. 464/14, 464/15, 464/16, 464/17, 464/18, 464/19, 
464/2, 464/22, 464/23, 464/24, 464/25, 464/26, 464/27, k. ú. Staré Pavlovice, kupujícímu:  
Milan Hofman, bytem Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 – Libeň, za kupní cenu 26,500.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

II. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene příjezdu, přístupu 

a parkování na pozemcích p.č. 850/2 a 852/4, k. ú. Liberec, po dobu nezbytně nutnou 
k zásobování nebytových prostor v budově na pozemku p.č. 852/2, k. ú. Liberec, a to na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka a nájemce budovy čp. 1270 na pozemku p.č. 852/2, k.ú. 
Liberec, jejíž vlastníkem je v současné době Michaela Dzikosová, Selská 599, Liberec 12 a 
souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 850/2, 852/3 a 852/4, k. ú. Liberec, kupující:  
MADE IN CZECH s. r. o., IČ: 25494538, se sídlem Pod Višňovkou 31/1661, Praha 4 - Krč, 
za kupní cenu 565.530,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 2216/11, 2216/12 
a 2226/1, k. ú. Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků Lužická 1261-63, Liberec, IČ: 25457926, se sídlem Liberec 1, Lužická 
1262/36, PSČ 460 01, za kupní cenu 191.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

3. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2216/13, k. ú. 
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Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků Kryštofova 1252-1253, IČ: 25444514, se sídlem Liberec 1, Kryštofova 
1252, PSČ 460 01, za kupní cenu 155.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č.2216/14 a 2226/2, 
k. ú. Liberec, kupujícím v pořadí: 
1. Společenství vlastníků Lužická 1261-63, Liberec, IČ: 25457926, se sídlem Liberec 1, 

Lužická 1262/36, PSČ 460 01, za kupní cenu 148.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

2. manželé Karel Kárník a Marie Kárníková, bytem Staškova 370/32, Liberec 14, za kupní 
cenu 148.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1. 

5. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2216/15, k. ú. 
Liberec, kupujícím: 
manželé Petr Lajtkep a Hana Lajtkepová, bytem Liberec 14, Hlávkova 871, PSČ 460 14, za 
kupní cenu 50.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

6. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 2251/1 a p.č. 
2251/28, k. ú. Liberec, kupujícím: 
manželé Jiřina Šebestová a Vladimír Šebesta, bytem Liberec 1, Ruprechtická 326, PSČ 460 
01, za kupní cenu 76.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

7. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2251/2, k. ú. 
Liberec, kupujícím: 
manželé Jiřina Šebestová a Vladimír Šebesta, bytem Liberec 1, Ruprechtická 326, PSČ 460 
01, za kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

8. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2557/1, k. ú. 
Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků jednotek Fučíkova 290, Liberec, IČ: 254 64 175, se sídlem Liberec V, 
Kristiánov, Fučíkova 290, PSČ 460 01, za kupní cenu 246.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

9. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 2557/2 a p.č. 
2557/3, k. ú. Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků Fučíkova 289, Liberec, IČ: 254 61 265, se sídlem Liberec V, Fučíkova 
289, PSČ 460 01, 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. 

10. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2557/4, k. ú. 
Liberec, kupujícím: 
Radovan Košek                                                                                            ¼, 
Milan Klauz                                                                                                   ¼, 
Simona Ježková                                                                                           ¼, 
manž.Miroslav Řezníček a Hana Řezníčková                     ¼, 
všichni bytem Fučíkova 135, Liberec 5, za kupní cenu 244.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

11. Rada města dne 25 .8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2721/1, k. ú. 
Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků Husova 52, IČ: 25456377, se sídlem Liberec V, Husova 255/52, PSČ 
460 01, za kupní cenu 303.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
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kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
12. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2721/9, k. ú. 

Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků jednotek Husova 253, Liberec, IČ: 25464230, se sídlem Liberec V, 
Husova 253, PSČ 460 01, za kupní cenu 157.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

13. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 2721/10, 
p.č.2728/1 a p.č. 2728/5, k. ú. Liberec, kupujícím: 
Společenství vlastníků jednotek Chelčického 3 a 5, Liberec, IČ: 25465058, se sídlem Liberec 
V, Kristiánov, Chelčického 293, PSČ 460 01, za kupní cenu 120.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

14. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemku p.č. 2809/32 odděl. 
z pozemků p.č. 2804/1 a 2809/10, k. ú. Liberec, kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za kupní cenu 
72.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

15. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 425/14, k. ú. Nové 
Pavlovice, kupujícím: 
Společenství vlastníků Květnové revoluce 263/24 a 264/26, IČ: 25448421, se sídlem Liberec 
13, Květnové revoluce 264, PSČ 460 14, za kupní cenu 143.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

16. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 40/5, k. ú. Starý 
Harcov, kupujícímu: 
1. DIAGNOSTIKA STVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s. r. o., IČ: 44564996, sídlem Svobody 
814, 460 15  Liberec 15, za kupní cenu 59.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

17. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
prodej nemovitostí: pozemky p.č. 11/1 (část), 12 (část), 14/2 (část), 25/1, 28 (část), 29 (část), 
33 (část), 40/1 (část), 41/1, 44/1 (část), 103/1 (část), 208, 209 (část), 272 (část), 276, 277 
(část), 278 (část), 352/1 (část), k. ú. Kunratice u Liberce, v souvislosti s budoucím 
majetkoprávním vypořádáním stavby silnice „I/14 Kunratice – Liberec“, budoucí kupující: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65996390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem (cca 12,040.640,- Kč). 

III. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 

1. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu náležejícího 
k bytové jednotce č. 902/011 na pozemcích p.č. 573/2, 574 a 575, v k. ú. Liberec, 
spoluvlastníkům budovy č.p. 902 a 909, nám.Tržní, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
podíl  č.b.j. příjmení a jméno dat.nar. cena % uhr. 
      
859/23570 902/011 Milada Křížová 

a Radek Kříž 
 12.000,00 100 

2. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 
3439/10000 náležející k jednotce č. 166/003 na pozemku p.č. 2698, v k. ú. Liberec, 
spoluvlastníku budovy č.p. 166, Tř.Svobody, Liberec 5. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr.
     
3439/10000 Šrámek Jan  28.000,00 100 
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3. Rada města 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 407/12406 
náležející k jednotce č. 400/001 na pozemku p.č. 591/1, v k. ú. Horní Růžodol, spoluvlastníku 
budovy č.p. 400, ul. Votočkova, Liberec 7. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
407/12406 Chalupa Jiří  3.000,00 100 

4. Rada města 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 3573/10000 
náležející k jednotce č. 55/002 na pozemku p.č. 627, v k. ú. Horní Růžodol, spoluvlastníkům 
budovy č.p. 55, ul. Ještědská, Liberec 7. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
3573/10000 manž.Václav Třeška

a Marcela Třešková 
 37.000,00 100 

5. Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnických podílů náležejících 
k bytovým jednotkám č. 307/001 a č. 307/003 na pozemku p.č. 1886, v k. ú. Ruprechtice, 
spoluvlastníkům budovy č.p. 307, ul. Javorová, Liberec 14. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
podíl  byt.jedn.č. příjmení a 

jméno 
dat.nar. cena % uhr.

11531/34104 307/001 Vébrová 
Lucie 

 44.000,- 100 

11097/34104 307/003 Suska Karel 
Susková Karla 
Sedlatá Jarmila 

 42.000,- 100 

6. Rada města 25. 8. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 3082/10000 
náležející k jednotce č.421/003 na pozemku p.č.5066/1 v k. ú. Liberec, spoluvlastníku budovy 
č.p.421, ul.Brněnská, Liberec 2. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
3082/10000 Venclová Anna  39.000,00 100 

IV. Nabytí nemovitostí 
Rada města dne 25. 8. 2009 souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 153/1, 153/3, 153/4, 
153/6, k. ú. Vesec u Liberce, pozemku p.č. 1638/2, k. ú. Starý Harcov, pozemku p.č. 901, k. ú. 
Rochlice u Liberce, do vlastnictví Statutárního města Liberec. 
XI. MO Lbc Vratislavice n/N 
1. Výkup pozemku 

Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 320/2 o výměře 24 m2, oddělené z p.p.č. 
320 dle GP č. 2445-395/2006 ze dne 2. 1. 2007, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví 
Ing. Evy Müllerové, bytem Tyršův vrch 791, 463 11 Liberec XXX, do vlastnictví Statutárního 
města Liberec, IČ 262978, za cenu 480,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 11.520,- Kč s tím, že 
náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n. N. (GP, znalecký posudek, ověření 
podpisů, vklad do KN, apod.). 

2. Dar pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s darem p.p.č. 172/2, 1820/20, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, z vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 do vlastnictví Libereckého kraje, 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508 s tím, že náklady správního poplatku 
za vklad do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

3. Převod pozemku od Pozemkového fondu ČR  
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1207/9, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a ve správě Pozemkového fondu ČR, do 
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vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978.  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

V. Záměr prodeje a cena budovy 
Rada města dne 25. 8. 2009:  
a) souhlasí s vyjmutím budovy čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14, ze seznamu nemovitostí 

vyřazených z privatizace, 
b) schvaluje záměr prodeje budovy čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14, včetně pozemků p.č. 1681, 

1682/1, 1682/2, 1682/3, v k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti 
společnosti Kulturní služby Liberec, za cenu 7,000.000,- Kč. 

VI. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města po projednání: 

a) zrušuje usnesení č. 357/09, bod VI/1, 
b) schvaluje dne 25. 8. 2009 záměr prodeje pozemků p.č. 461/2, 461/5, včetně objektu, k. ú. 

Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 1,062.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

2. Rada města 25. 8. 2009 schvaluje záměr  prodeje částí pozemků p. č. 1418, 5828/1, vše k. ú. 
Liberec, vlastníkovi budovy na pozemku p.č. 1419/1, k. ú. Liberec, za cenu cca 231.000,- Kč. 

3. Staženo.  

VII. Záměry směn pozemků 
1. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje záměr směny částí pozemků p.č. 689 a 690/1, k. ú. 

Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: 
Martin Tobiáš, Dana Tobiášová, oba bytem Kubelíkova 428/53, Liberec 6, za část pozemku 
p.č. 624/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

2. Neschváleno.  
3. Neschváleno. 
4. Neschváleno. 
5. Neschváleno. 

VIII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 

komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1016/1, v k. ú. 
Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH. 

2. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes 
pozemek p.č. 5204/1, k. ú. Liberec, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 
5204/14, jehož vlastníkem je v současné  době Ing. Mazáč Josef, Wintrova 496/34, Liberec – 
Liberec II- Nové Město a Ježková Vladimíra, Wintrova 496/34, Liberec – Liberec II- Nové 
Město, za cenu 204,- Kč/m2. bez DPH. 

3. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5848,  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 bez DPH. 

4. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5945,  k. ú. Liberec, na dobu  
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH. 

5. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5946/1, k. ú. Liberec, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH. 

6. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
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příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5248/4, 5946/3,  k. ú. Liberec, 
na dobu  existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH. 

7. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5973, 5974,  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 bez DPH. 

8. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1134/4,  k. ú. Rochlice u 
Liberce, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 

9. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1606/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 
Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56.- Kč/m2 bez DPH. 

10. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1612/1,  k. ú. Rochlice 
u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 

11. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 182/7,  k. ú. Dolní 
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 bez DPH. 

12. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 419,  k. ú. Janův Důl u Liberce, 
na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

13. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 841/1,  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 bez DPH. 

14. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 226,  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 bez DPH. 

15. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 631/2,  k. ú. Staré Pavlovice, 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 bez DPH. 

16. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 575,  k. ú. Nové 
Pavlovice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu  88,- Kč/m2 bez DPH. 

17. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 118,  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 bez DPH. 

18.  Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 145, 1238/1, 1238/4, 
 k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 

19. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 152/7, 152/35, 152/36, 
152/58, 152/59, 152/60, 152/72, 152/73, 755,  k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby 
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příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za 
cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

20. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 73, k. ú. Rudolfov, na 
dobu existence stavby příslušných inženýrských  sítí pro vlastníka budovy č. p. 39 na pozemku 
p. č. 63 a pozemků p. p. č. 63 a p. č. 65, kterými jsou v současné době Petr a Jana Pechovi, U 
Vleku 39, Liberec – Liberec XXI – Rudolfov, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

21. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 605/8, 606/1, 606/3,  k. ú. 
Doubí u Liberce, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 2729 567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

22. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 502, 1018,  k. ú. 
Vesec, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

23. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1018,  k. ú. Vesec u Liberce, na 
dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

24. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodního 
potrubí, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 134/1, 1020/8, 
1020/11, k. ú. Machnín, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Severočeskou 
vodárenskou společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50, Teplice, IČ: 49099469 za cenu 40,- 
Kč/m2 bez DPH. 

25. Rada města dne 25. 8. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1096,  k. ú. Machnín, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH. 

IX. Změny usnesení RM 
1. Rada města dne 25. 8. 2009 po projednání:  

zrušuje usnesení č. 342//08/VII ze dne 17. 6. 2008, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezdu a přístupu 
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č . 1457/17, 1075/1, 1499/1, 1499/2,1499/3, 1499/4, 
5784, 5785, 5786/1, 5787/2, 5788/2, 5789/1, 3817/1, 3817/21 5789/2,5816, 5828/2, 5905, 
902, 5787/3, k. ú. Liberec, po dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH. 

2. Rada města dne 25. 8. 2009 po projednání:  
zrušuje usnesení č. 176//07/IV ze dne 3. 4. 2007, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu 
pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 94/2, 101, 116, 170, 181, 1600/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce, na pozemcích p.č. 287/1, 287/5, k. ú. Vesec u Liberce, po dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za 
cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

3. Rada  města dne 25.8.2009 po projednání:  
zrušuje usnesení č. 120/09 ze dne 3. 3. 2009, 
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3742/1, k. ú. Liberec formou veřejné dražby 
dobrovolné za nejnižší podání 395.000,- Kč. 

4. Rada města dne 25. 8. 2009 po projednání: 
zrušuje usnesení č. 120/09 ze dne 3. 3. 2009,. 
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3743/1, k. ú. Liberec formou veřejné dražby 
dobrovolné za nejnižší podání 441.000,- Kč. 
 

X. MO Lbc Vratislavice n/N  
1. Schválení záměru prodeje pozemků 
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Rada města po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 203/09 bod X.1.4) ze dne 21. 4. 2009,  
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1710, 1711 při ul. Za Mlýnem, v k. ú. Vratislavice nad 

Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka nemovitosti čp. 351, za 
sníženou prodejní cenu o 30 %, tedy ve výši 422.100,- Kč. 

2. Věcná břemena 
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 

zřízeno a provozovat plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 9, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ: 27295567 
(investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Praha 1, IČ 70994234), za cenu 56,- Kč bez DPH /1m2, na dobu existence plynárenského 
zařízení za podmínek stanovených technickým odborem. 

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1886/3, 1886/4, 2281 a 2283, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, za cenu 88,- Kč bez DPH/1m2, na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, za podmínek 
stanovených technickým odborem. 

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kabelového vedení 
NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2741, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za cenu 
56,- Kč bez DPH/1m2, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, za podmínek stanovených 
technickým odborem. 

4) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2929, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ: 27295567, 
(investor stavby manželé Martin a Jaroslava Rainerovi, Gagarinova 779/44, Liberec) za 
cenu 56,- Kč bez DPH/1m2, na dobu existence plynárenského zařízení, za podmínek 
stanovených technickým odborem.  

5) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat NTL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2929, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ: 27295567, 
(investor stavby RENT Consulting, s. r. o., Nepelova 952/6, Praha 9 - Hloubětín, IČ 
27327418), za cenu 56,- Kč bez DPH/1m2, na dobu existence plynárenského zařízení, za 
podmínek stanovených technickým odborem.  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a XI. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 451/09 

Zrušení předkupního práva - V Horkách 108, Liberec 9 - bj. č. 108/005 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 108/05, v budově čp. 
108, ul. V Horkách, Liberec 9, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na 
pozemku p.č. 49, k. ú. Janův Důl u Liberce, po zaplacení poplatku v souhrnné výši 21.300,- Kč. 
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USNESENÍ Č. 452/09 

Záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost firmy IBERUS s. r. o. o odkoupení pozemků p.č. 1374/2, 1376, 1379/1, 1382, 1383, 
1387/5-část, 1390, 1391/1, 1392/1, 1394, 1395, 1396, 1398, 1399-část, k. ú. Liberec, za cenu 
10,000.000,- Kč, splatnou v deseti ročních splátkách, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 453/09 

Zástavní právo k nemovitostem 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zřízením zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Statutárního města Liberec, 
uvedených v Článku III, Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/685/06/LCD, ve prospěch 
České spořitelny, a. s. IČ: 45244782, 

2. s předloženým návrhem „Smlouvy o zastavení nemovitosti“ dle přílohy č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 454/09 

Schválení výsledku koncesního řízení a Žádosti o vydání stanoviska 
Ministerstvem financí v rámci koncese „Provozování Městského stadionu 
Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. předložené rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ke koncesnímu řízení „Provozování 
Městského stadionu Liberec“, 

2. předložené oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ke koncesnímu řízení „Provozování 
Městského stadionu Liberec“, 

3. předloženou žádost o vydání stanoviska Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek a Ing. Čeňku Svobodovi, 
vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit předložení žádosti o vydání stanoviska Ministerstva financí. 

Termín: Neprodleně 
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USNESENÍ Č. 455/09 

Postup ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
pana Michaela Dufka do vyššího platového stupně s  účinností od 1. 9. 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec pana Michaela 
Dufka do vyššího platového stupně s účinností od 1. 9. 2009; 

s c h v a l u j e  

nový platový výměr ředitele v souvislosti s tímto platovým postupem s účinností od 1. 9. 2009 ve 
výši dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování nového platového výměru ředitele příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec pana Michaela Dufka, 

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

seznámit ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec pana 
Michaela Dufka s usnesením Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 456/09 

Schválení provozního řádu Skate parku Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

provozní řád Skate parku Liberec 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit vyhotovení tabule provozního řádu a její umístění v areálu Skate parku Liberec. 

USNESENÍ Č. 457/09 

Žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 458/09 
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Přijetí účelové neinvestiční dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 
2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje – Programu č. 24 – Podpora 
prevence kriminality v roce 2009 na projekt „VÍKENDY - SPOLEČNÝM SMĚREM „ve výši 
50.000,- Kč včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 80.000,- Kč 

a  u k l á d á  

1. Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí neinvestiční účelové dotace z Grantového 
fondu Libereckého kraje – Programu č. 24 - Podpora prevence kriminality v roce 2009 na 
projekt VÍKENDY – SPOLEČNÝM SMĚREM v celkové výši 50.000,- Kč s finanční 
spoluúčasti obce ve výši 80.000,- Kč. 

Termín: 3. 9. 2009 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Krajského úřadu v celkové výši 50.000,- 
Kč s finanční spoluúčastí obce ve výši 80.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro 
odbor sociálních a zdravotních služeb. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 459/09 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, prodloužení smlouvy o 
ubytování, výměna bytů a přechod nájemního práva 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Maškové Petře přidělení bytu č. 15, o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1575/2, Liberec 30, 
2) Kousalové Michaele přidělení bytu č. 32, o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1575/2, Liberec 30, 
3) Znojilové Janě přidělení bytu č. 26, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580/12, Liberec 30, 
4) Koťátkové Marii přidělení bytu č. 104, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1175/9, Liberec 6, 
5) Sedláčkové Gabriele přidělení bytu č. 12, o velikosti 2+1, v ulici Česká 617, Liberec 25, 
6) Truhlaříkové Petře přidělení bytu č. 7, o velikosti 2+1, v ulici Nad Sokolovnou 616, Liberec 

25, 
7) Barnetové  Ludmile přidělení bytu č. 4, o velikosti 1+1, v ulici Uralská 109, Liberec 10, 
8) Tonkové Nataši přidělení bytu č. 8, o velikosti 1+kk, v ulici Františkovská 130/14, Liberec 3 
9) Pluhařovi Josefovi přidělení bytu č. 1, o velikosti 2+1, v ulici Valdštejnská 259/19, Liberec 2 
10) Švárové Lence přidělení bytu č. 9, o velikosti 2+1, v ulici Valdštejnská 259/19, Liberec 2, 
11) Profousovi Lubomírovi - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu, v objektu 

Kateřinská 156, Liberec 17, 
12) Kverkové Janě - prodloužení smlouvy o  ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 

156, Liberec 17, 
13) Menclovi Miroslavovi - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu, v objektu 

Kateřinská 156, Liberec 17, 
14) Vondráčkové Naděždě - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu, v objektu 

Kateřinská 156, Liberec 17, 
15) Grundzovi Pavlovi - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu, v objektu 

Kateřinská 156, Liberec 17, 
16) Toplanské Anně a Červeňovi Miroslavovi – dohodu o výměně bytů Krajní 1579/10, Liberec 

30, byt č. 16 o velikosti 2+kk a Krajní 1580/12, Liberec 30, byt č. 23 o velikosti 3+kk, 
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17) Kašparové Lence přidělení náhradního bytu č. 407, o velikosti 1+1, v ulici Krejčího 1177/13, 
Liberec 6; 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Maškovou Petrou, Kousalovou Michaelou, Znojilovou Janou, 
Koťátkovou Marií, Sedláčkovou Gabrielou, Truhlaříkovou Petrou, Barnetovou Ludmilou, 
Tonkovou Natašou, Pluhařem Josefem, Švárovou Lenkou, Toplanskou Annou, Červeněm 
Miroslavem a Kašparovou Lenkou, 

Termín: 09/2009 
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Profousem Lubomírem, Kverkovou Janou, 
Menclem Miroslavem, Vondráčkovou Naděždou a Grundzou Pavlem. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 460/09 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Andělovi Jiřímu přidělení upravitelného bytu č. 12, I. kategorie o velikosti 1+kk v Liberci 30, 
Krajní 1577 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Andělem Jiřím 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 461/09 

Přidělení a výměnu bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Šlerkové Blaženě přidělení bytu č. 108 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Kozákové Ludmile a Kozákovi Zdeňkovi přidělení bytu č. 109 o velikosti 1+kk, v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Hanušovi Liborovi přidělení bytu č. 212 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Hladíkové Růženě přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
14, Borový vrch 1031, 
Šandové Zdeňce přidělení bytu č. 51 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 969, 
Bochynkové Martě přidělení byt č. 53 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 969, 
Říhové Růženě přidělení bytu č. 47 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 1070 
Vojtinyiové Růženě přidělení bytu č. 55 o velikosti 1+kk, v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Burianova 1070, 
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Matějkové Ellen přidělení bytu č. 43 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 1071; 

a  u k l á d á  

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

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 462/09 

Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Rada města projednání 

s c h v a l u j e  

jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec dle zákona č. 
107/2006 Sb. ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou 
konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy ve vztahu k odpovídající 
cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR č. 214/2008 Sb., a to od 1. ledna 2010, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat nájemce o jednostranném zvýšení nájemného z bytu. 

Termín: 30. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 463/09 

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. o vkladu do společnosti mimo základní 
kapitál 

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

s c h v a l u j e  

vklad Statutárního města Liberec jako jediného společníka mimo základní kapitál obchodní 
společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., se sídlem Liberec 1, Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, 
PSČ 460 59, IČ: 27075397, ve výši 3,621.518,- Kč, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit jako vklad mimo základní kapitál do společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. převod 
rozpočtované částky 3,621.518,- Kč na běžný účet této společnosti č. 200 604 0002/6000.  

Termín: 30. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 464/09 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Rada města po projednání 
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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: 
6/2009 
Jelínek Rolf   Liberec 3, Hanychovská 565/19   III-131 
Kvíčalová Petra  Liberec 5, Ječná 486    Z1-43 
Richter Bohumil  Liberec 3, Domažlická 880/8   STJ-12 
Valenta Petr  Liberec 1, 5.května 2637   XIV-37 
Prekop Martin  Liberec 4, Poutnická 299/6   DK-212 
Rudolf Lubomír  Liberec 9, Volgogradská 23/58   XVII-26 
Číla Jindřich  Liberec 6, Vlnařská 694   L-236 
Pulecová Anna  Liberec 9, Volgogradská 29/70   XIII-32 
Jirešová Hana  Liberec 5, Skalní 495/5    STE-49 
Nováková Jarmila  Liberec 7, Gagarinova 805   VI-120 
Koldrt Bohuslav  Liberec 15, Aloisina výšina 629   HK-160 
Třešňáková Aniela  Liberec 25, Holubova 513   STK-37 
Šmerda Milan  Liberec 8, Písecká 480    XVIII-297 
Almer Antonín  Liberec 7, Gagarinova 775   STL-51 
Kučera Pavel  Liberec 1, Masarykova 628   HK-9 
Vodička Miroslav  Liberec 6, Na jezírku 623   XIV-25 
Starý Jaroslav  Chrastava, Nádražní 92    Z19-11 
Málek Josef   Liberec 14, Na pískovně 655   XVIII-55 
Holá Alena   Liberec 1, Na Perštýně 593   HK-310 
Pillerová Helena  Liberec 6, Dělnická 852   III-49 
Koucká Hana  Liberec 23, Proletářská 129   K-8 
Vokálová Marie  Liberec 1, Čížkova 1106/8   G-27 
Reiserová Jarmila  Liberec 3, Oldřichova 208   XVIII-92 
Jersáková Miloslava Liberec 1, Na Kačírku 4   III-43 
Kaiser Adolf  Liberec 10, Mánesova 321/15   XXI-31 
Hlaváčková Renata  Liberec 10, Jáchymovská 235   III-195A 
Odvody Václav  Liberec 9, U pekáren 159   Z1-35 
Jakimičová Vlasta  Liberec 14, U slunečních lázní 1  DK-486 
Chýlová Stanislava  Liberec 4, Kominická 600/5   G-26 
Kružíková Alena  Liberec 10, Jáchymovská 266/34  NO-155 
Kvapilová Alena  Liberec 3, Slovenská 647/8   XVIII-106 
Vohradníková Margareta Liberec 5, Na výšinách 438   STA-39 
Stojková Veronika  Liberec 6, Nádvorní 13    NO-145 
Hübnerová Eva  Jablonec n/N., Jizerská 6   XVIII-128 
Lachová Anežka  Liberec 5, Hvězdná 483    Z1-67 
Brožová Věra  Jablonec n/N., J.K.Tyla 250   XVIII-65 
Schmidtová Eva  Liberec 5, B.Němcové 500/6   NO-112 
Biňovcová Mária  Liberec 10, Jáchymovská 233   III-32 
Jordan Roman  Lakewood-NJ-08701-1483, 58 Jodr Dr.  NO-158 
Paďour Oldřich,Ing. Liberec 12, Šimáčkova 452   III-119 
Hierl Christine  Am Engelsberg 25, Pfeffenhausen  D-45 
Samšiňák Přemysl  Liberec 1, Mozartova 634   STK-44 
Šimek Lubomír  Šafaříkova 5, Liberec 2    V-3 
Sluková Hana  Liberec 20, Švermova 118   VI-69 
Liepoldová Anna  Liberec 3, Hanychovská 26   Z9-21 
Hanzlíková Eva  Rynoltice, Polesí 14E    G-44 
Kratochvíl Luděk  Liberec 6, Na jezírku 622   III-99 
Samlerová Marie  Liberec 24, Pilínkov 24    H-31 
Pavelková Jaroslava Liberec 1, Lyžařská 330   Z1-51 
Sedláček Zbyněk  Liberec 6, Soukenická 727   G-12 
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Hejnová Věruška  Liberec 6, Na Žižkově 635   F-12 
Táborský Ivan  Liberec 6, Hašlerova 19/123   III-87 
Kozlíková Jiřina  Liberec 6, Na Žižkově 813   F-23 
Kittlerová Dagmar MUDr. Liberec 1, Guttenbergova 7   DK-484 
Jeníček Ladislav, MUDr. Rychnov u Jbc., Sokolská 809   G-7 
Chlupáčková Věčeslava Liberec 1, gen.Píky 865/6   F-34 
Dědková Zdenka  Český Dub, Mírové sídliště 84/IV  ST-62 
Fenclová Sylva  Liberec 30, Zámecký vrch 1400   Z7-20 
Chomová Dagmar  Liberec 5, Stavbařů 371    STF-108 
Prokešová Vlasta  Liberec 1, Ondříčkova 12   STA-8 
7/2009 
Slavíková Jitka  Liberec 3, Soukenné nám. 26/7   Z5-2 
Košek Jaroslav  Liberec 13, Borový vrch 150/5   Z17-8 
Fryčerová Helena  Liberec 6, Vlnařská 835   IV-18 
Zikán Rudolf  Liberec 29, Kunratice 64   XVIII-137 
Kupka Antonín  Liberec 7, Lounská 409/4   Z9-1 
Kolář Jan   Liberec 12, Jiráskova 387   Z6-22 
Havlát Miloslav  Říčky 90, Domašov u Brna   Z1-61 
Smutný Karel  Liberec 8, Putimská 351   G-37 
Procházka Jaromír  Liberec 12, Šimáčkova 451/3   NO-146 
Burdová Dana  Liberec 6, Soukenická 725   D-8 
Mahrová Soňa  Liberec 6, Haškova 944    XVIII-54 
Mračková Pavla  Liberec 8, Brigádnická 299   VI-30 
Jarešová Marie  Liberec 25, Pilínkov 67    III-128 
Prášil Ludvík  Liberec 5, Na výšinách 443   III-40 
Šobáňová Lenka  Krásná studánka, Dětřichovská 220  XVIII-201 
Malá Radomíra  Vidonice 20, Pecka    H-24  
Hausknechtová Hana Varnsdorf, SNP 2145    Z1-16 
Svatoš Miloš  Liberec 15, Jizerská 234   H-11 
Flekna František  Liberec 4, Plátenická 23   XVIII-66 
Cejnarová Iva  Liberec 15, Nezvalova 647/4   L-57 
Svoboda Čeněk,Ing. Liberec 19, Vizovická 317   XIII-5 
Červinková Viktorie Liberec 13, Bezová 277/4   J-32 
Poláková Jarmila  Liberec 10, Vojanova 143/32   XX-9 
Morávková Eva  Liberec 14, Roháčova 355   III-147 
Šonský Jan   Turnov, Pelešany 49    STL-67 
Lejdarová Jana  Jablonec n/N., Čelakovského 3676/4  KZ-XI-42 
Vránová Bohumila  Liberec 6, Dobiášova 859   KZ-G-4 
Kohelková Liduška  Jílové 44     HK-107 
Šolcová Iva   Liberec 6, Na Žižkově 853   STA-23 
Bulíř Ivan   Liberec 15, Sněhurčina 710   XXII-50 
Ptáček Milan  Liberec 15, Na Skřivanech 485   S-17 
Mach Ladislav  Liberec 6, Na Jezírku 404/11   K-19 
Helmichová Jana  Liberec 10, Jáchymovská 283/2   STL-4 
Polič Robert  Železný Brod, Bzí 30    M-8 
Novák Josef  Chrastava, Střelecký vrch 670   J-9 
Kleibl Zdeněk, Ing.  Liberec 45,Horákové 25/277   T-5 
Kyselová Libuše  Liberec 6, Majakovského 630   STA-36 
Dozorcová Vlasta  Heřmanice 143     KZ-IV-3 
Sluková Jana  Liberec 6, U Potůčku 620   L-94 
Kuklík Ladislav  Liberec 1, Husova 46    STA-22 
Poláková Danuše  Liberec 1, Rumjancevova 19/1234  STK-31 
Křenková Miloslava Liberec 4, Na Perštýně 32   E-40 
Fáček Pavel   Liberec 6, Na Žižkově 637   STA-34 
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Netolická Hana  Liberec 11, Zahradní 7    Z7-8 
Chaloupka Václav  Liberec 6, Majakovského 648   III-129 
Stránská Hana  Liberec 11, Bosenská 527   Z4-24 
Puký Jan   Jablonec n/N., Palackého 34   Z17-14 
Švandová Božena  Liberec 6, Žitná 825    ST-68 

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: 4. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 465/09 

Žádost Sport agency ALTIS o použití znaku města a uzavření smlouvy o 
partnerství k akci "Liberecký drak - závody dračích lodí" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) uzavření smlouvy o partnerství k akci „Liberecký drak – závody dračích lodí o putovní pohár 
města Liberce“ v roce 2009 mezi Statutárním městem Liberec a Sport agency ALTIS, 

b) použití znaku města Liberce na putovním poháru, pohárech, diplomech a dalších tiskovinách 
přímo související s akcí, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit uzavření smlouvy o partnerství k akci v roce 2009, 

Termín: Neprodleně 
Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kanceláře primátora: 
a) informovat žadatele o užití znaku města Liberec, 
b) uhradit z rozpočtu odboru kanceláře primátora nákup putovního poháru do výše 4.500,- Kč. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 466/09 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 Zastupitelstvem 
města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 467/09 
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Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008 Zastupitelstvem 
města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008 Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 468/09 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  movitého majetku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi Statutárním městem Liberec 
a právnickou osobou DOCTRINA – základní škola, s. r. o. na dobu jednoho roku, tj. od 1. 9. 2009 
do 31. 8. 2010, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podepsání dodatku ke smlouvě o výpůjčce. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 469/09 

"MŠ Kamarád - realizace úspor energie" - schválení vypsání veřejné zakázky na 
stavební práce 

1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu „MŠ Kamarád-realizace úspor energie“  
formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „MŠ 
Kamarád-realizace úspor energie“, 

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 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
Jmenovaní náhradníci: 
Mgr.Tomáš Macek  vedoucí oddělení školství 
Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Mgr.Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Jmenovaní členové: 
Ing.Ondřej Červinka  náměstek primátora 
Milan Šír   náměstek primátora 
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Mgr.Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
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 
Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Milan Šulc   společnost REAL engineering spol. s.r.o. 

5. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace: 
1. SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 
2. BREX, spol. s. r. o., Boskovická 135, 460 13 Liberec 23 
3. INTERMA, a. s., Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 
4. Regionální stavební s. r. o., nám. Českých bratří 36, 460 01 Liberec  
5. Metrostav, a. s., Moskevská 658/41, 460 04 Liberec 1, 

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 projektu „MŠ 

Kamarád - realizace úspor energie“ 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: 09/2009 

USNESENÍ Č. 470/09 

Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní 
náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zřízením dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady  
spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
Liberec, 

2. se zněním vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit materiál  do zastupitelstva města ke schválení.  

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 471/09 

„ZŠ Vrchlického-realizace úspor energie“ - schválení vypsání veřejné zakázky na 
stavební práce“ 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ Vrchlického - realizace úspor 
energie“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ 
Vrchlického -realizace úspor energie“, 

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 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Mgr.Tomáš Macek  vedoucí oddělení školství 
Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Mgr.Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Jmenovaní členové: 
Ing.Ondřej Červinka  náměstek primátora 
Milan Šír   náměstek primátora 
Mgr.Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
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 
Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Milan Šulc   společnost REAL engineering spol. s. r. o. 

5. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace: 
1. Brex, spol. s r. o.Hodkovická 135, 460 13, Liberec 23 
2. Syner, s. r. o., Dr.M. Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4 
3. Stavoefekta plus s. r. o., K Preciose 142, 463 12, Šimonovice, Minkovice 
4. Betonstav Teplice a. s., Duchcovská 899/2, 415 01, Teplice 
5. Ještědská stavební společnost spol. s r. o., Selská 517, 460 01, Liberec 12 

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 projektu „ZŠ 

Vrchlického - realizace úspor energie“ 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: 10/2009 

USNESENÍ Č. 472/09 
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„ZŠ Jabloňová-realizace úspor energie“ - 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 Jabloňová - realizace úspor energie“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ 
Jabloňová -realizace úspor energie“, 

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 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Mgr.Tomáš Macek  vedoucí oddělení školství 
Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Mgr.Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 

4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Jmenovaní členové: 
Ing.Ondřej Červinka  náměstek primátora 
Milan Šír   náměstek primátora 
Mgr.Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
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 
Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Milan Šulc   společnost REAL engineering spol. s. r. o. 

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 projektu „ZŠ 

Jabloňová - realizace úspor energie“ 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: 10/2009 

USNESENÍ Č. 473/09 

„ZŠ Lesní-realizace úspor energie“ - schválení vypsání veřejné zakázky na 
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stavební práce“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ Lesní - realizace úspor energie“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „ZŠ Lesní 
-realizace úspor energie“, 

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 

Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Mgr.Tomáš Macek  vedoucí oddělení školství 
Eva Troszoková   referent oddělení technické správy školských, kulturních a 
    sportovních objektů 
Mgr.Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 

4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Jmenovaní členové: 
Ing.Ondřej Červinka  náměstek primátora 
Milan Šír   náměstek primátora 
Mgr.Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Markéta Dörflerová, DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
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 
Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Milan Šulc   společnost REAL engineering spol. s. r. o. 

 
5. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace: 

1. Metrostav a. s., Moskevská 658/41, 460 04, Liberec 1 
2. Syner, s. r. o., Dr.M. Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4 
3. Interma a. s., Masarykova 522/12, 460 01, Liberec 1 
4. Regionální stavební s. r. o., nám. Českých Bratří 36, 460 01, Liberec 
5. Borská stavební s. r. o., Nábřežní 110, 473 01, Nový Bor 

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 projektu „ZŠ 

Lesní - realizace úspor energie“ 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: 10/2009 
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USNESENÍ Č. 474/09 

Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci získání 
územního rozhodnutí na stavbu komunikace"Nová Pastýřská ulice - DUR" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na přeložku distribučního zařízení na stavbu Liberec – 
přeložky kabelových vedení VN a NN v rámci výstavby komunikace Nová Pastýřská a smlouvy 
s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha „Přeložky vedení sítě elektronických komunikací 
(dále jen SEK) pro stavby SO 462, 463, 464, 465, 466“ obě z důvodu získání územního rozhodnutí 
dle předloženého materiálu, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora pro rozvoj a územní plánování, 
uzavřít smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha. 

Termín: 31. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 475/09 

Schválení předložení materiálu o zastavení zařazování návrhů na změnu 
územního plánu do procesu pořízení 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu o zastavení zařazování návrhů na změnu územního plánu do procesu 
pořizování „nového“ územního plánu města Liberec do Zastupitelstva města ; 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města stanovit den 16. 10. 2009 jako poslední termín pro podání návrhů na změnu 
územního plánu, které budou zařazeny do konceptu územního plánu; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál o zastavení zařazování návrhů na změnu územního plánu do procesu pořízení 
k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 476/09 

Petice proti změně územního rozhodnutí stavby "Residenční komplex - 
PANORAMA Liberec" 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici proti změně územního rozhodnutí o umístění stavby „Residenční komplex - PANORAMA 
Liberec“, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
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předložení petice proti změně územního rozhodnutí o umístění stavby „Residenční komplex – 
PANORAMA Liberec“ k projednání v Zastupitelstvu města. 

Termín: 2. 9. 2009 
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
vydat nesouhlasné stanovisko za Statutární město Liberec ke změně územního rozhodnutí ve všech 
řízeních. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 477/09 

Schválení předložení zadání 43. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 43. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec; 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené zadání 43. změny územního plánu, 
 ukončit proces pořizování podnětů č. 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/13, 43/22, 43/27 a jejich řešení 

v rámci pořizování „nového“ územního plánu Liberce; 

a  u k l á d á  

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

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 478/09 

Schválení předložení  zadání 44. 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 44. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec; 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené zadání 44. změny územního plánu 
 ukončit proces pořizování podnětů č. 44/15, 44/19, 44/24 a jejich řešení v rámci pořizování 

„nového“ územního plánu Liberce; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit Zadání 44. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009 
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USNESENÍ Č. 479/09 

Schválení předložení zadání 45. 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 45. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec; 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené zadání  45. změny územního plánu, 
 ukončit proces pořizování podnětů č. 45/2 a 45/5 a jejich řešení v rámci pořizování „nového“ 

územním plánu města Liberce; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zadání 45. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 480/09 

Schválení předložení zadání 46. 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 46. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec; 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené zadání  46. změny územního plánu, 
 ukončit proces pořizování podnětů č. 46/12, 46/13, 46/27 a jejich řešení v rámci pořizování 

„nového“ územního plánu Liberce; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zadání 46. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 481/09 

Schválení předložení zadání 48.B změny územního plánu města Liberec 
ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 48.B změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu 
města Liberec; 
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d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené zadání  48.B změny územního plánu, 
 ukončit samostatné pořizování změny 48.A a přesunout tuto změnu do procesu zpracování 

konceptu „nového“ územního plánu; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh zadání 48.B změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 482/09 

Schválení předložení zadání 56. 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 56. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec; 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené zadání  56. změny územního plánu, 
 ve smyslu požadavků uvedených v důvodové zprávě vyčlenit podnět číslo 56/10 (areál bývalé 

Textilany) pro samostatné prioritní řešení (dále 56/C),  
 ukončit proces pořizování podnětu č. 56/2 a jeho řešení v rámci pořizování nového územního 

plánu města; 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zadání 56. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 483/09 

IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projekt „Administrativní zajištění IPRM“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu „Administrativní zajištění IPRM“ v rámci 
kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit materiál na zasedání zastupitelstva města. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 484/09 
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Nájemní smlouva na část pp.č. 690/1, v k. ú. Horní Hanychov 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nájem části pp.č. 690/1 o výměře 14735 m2, v k. ú. Horní Hanychov, pro Sport & Fun Liberec s. r. 
o., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČ: 28670264 na dobu neurčitou s platností nájemní smlouvy 
od dne jejího podpisu  , za roční nájemné v celkové výši 11.750,- Kč,  

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí,  
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy na pronájem části pp.č. 690/1 o výměře 14735 m2, v k. 
ú. Horní Hanychov pro Sport & Fun Liberec s. r. o., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, 
IČ:28670264. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 485/09 

Zveřejnění záměru pronájmu části pp.č. 1428/12 a 1428/18 o výměře 1000 m2, v k. 
ú. Růžodol I. (letiště Liberec) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru pronajmout část pp.č. 1428/12 a 1428/18 o výměře 1000 m2, v k. ú. Růžodol I., 
p. Petru Turkovi, Mokrá 240, Liberec za účelem výstavby dočasné stavby – přístřešku pro 
hangárování letadla 
a  u k l á d á  
Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí, zveřejnění záměru na 
úřední desce Statutárního města Liberec. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 486/09 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci za rok 
2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zprávou o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci za rok 2008, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci za rok 2008 
Zastupitelstvu města Liberec na vědomí. 

Termín: 2. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 487/09 

Situační zpráva o projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v 
Euroregionu Nisa“, s cílem získání nové cisternové automobilové stříkačky pro 
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JSDH Krásná Studánka a poskytnutí mimořádného příspěvku Euroregionu Nisa  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

současný stav projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“, s 
cílem získání nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Krásná Studánka ; 

s c h v a l u j e  

poskytnutí  mimořádného členského  příspěvku ERN na zajištění bezproblémového pokračování 
projektu ve výší 325.000,- Kč, který bude zaplacen ve dvou splátkách, dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového řízení, 
zajistit zaplacení první splátky mimořádného členského příspěvku ve výši 162.250,- Kč 
Euroregionu Nisa, regionální sdružení, IČ: 00832227, se sídlem: Tř. 1. máje 858/26, 460 01 
Liberec. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 488/09 

Souhlas s pověřením k výkonu činností zástupce Statutárního města Liberec při 
občanských sňatcích a pověření k užívání závěsného znaku při občanských 
sňatkových obřadech 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s pověřením Lenky Halamové výkonem činností zástupce Statutárního města Liberec při 
občanských sňatcích dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, 

a  s t a n o v í  

že je při těchto činnostech oprávněn v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,o rodině, 
v platném znění užívat znak. 

USNESENÍ Č. 489/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen 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. 

USNESENÍ Č. 490/09 

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál, 



 
 
 

36

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2009“ zastupitelstvu města 
dne 2. 9. 2009. 

USNESENÍ Č. 491/09 

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. června 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. 492/09 

Organizační zajištění 7. zasedání zastupitelstva města konaného 2. 9. 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 7. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 2. srpna 2009 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
4. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
5. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn  
6. Zástavní právo k nemovitostem 
7. IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projekt Administrativní zajištění IPRM 
8. Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady 

spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec  
9. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2009  
10. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci za rok 2008 
11. MFRB – přijetí  daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec 
12. MFRB – přijetí  daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Vesec u Liberce 
13. Schválení předložení materiálu o zastavení zařazování návrhů na změnu procesu pořízení 
14. Schválení předložení zadání 43. změny ÚP 
15. Schválení předložení zadání 44. změny ÚP 
16. Schválení předložení zadání 45. změny ÚP 
17. Schválení předložení zadání 46. změny ÚP 
18. Schválení předložení zadání 48.B změny ÚP 
19. Schválení předložení zadání 56. změny ÚP 
20. Souhlas s pověřením k výkonu činností zástupce SML při občanských sňatcích a pověření 

k užívání závěsného znaku při občanských sňatkových obřadech 
21. Protokol z provedené kontroly „Kontrola čerpání poskytnuté dotace z MFRB pro společnost 

FECIT – AD“ 
22. Odvolání členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec Lenky Halamové na vlastní 

žádost a volba nového člena kontrolního výboru 
23. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí 2009 
24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 25. června 2009  
25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Informace - Žádost občanů o revitalizaci dětských hřišť v Liberci. 
II. Informace-Změna závazné části územního plánu číslo 43-10 - reakce na připomínku 
III. Informace-Petice zamezení šíření obtěžujícího zápachu Hodkovická ulice 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


