
 

U S N E S E N Í  
 Z 15. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 15. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 508/09 

Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body : 

I. Nájem 
Rada města schvaluje dle předloženého návrhu uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nájem 
pozemků p.č. 1553/2, 1555/3, 1578/5, 1553/7, 1553/8, 1553/9 a 1578/9, vše v k. ú. Rochlice u 
Liberce, pronajaté od vlastníka, Pozemkového fondu České republiky, U Nisy 6a, Liberec 3, IČ: 
45797072. 

II. Výpůjčka 
Rada města schvaluje dle předloženého návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p.č. 
5395/12 a 5395/15, oba v k. ú. Liberec, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111. 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
jednat o výkupu těchto nemovitostí. 

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 509/09 

MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Horní Hanychov  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s přijetím daru dílu „h“ odděleného z p.p.č. 125/13 o celkové výměře 1 m2 – trvalý travní 
porost, dílu „b“ odděleného z p.p.č. 152/14 o celkové výměře 6 m2 - trvalý travní porost, dílu 
„k+j“ odděleného z p.p.č. 152/17 o celkové výměře 4 m2 – trvalý travní porost, dílu „g“ 
odděleného z p.p.č. 152/19 o celkové výměře 5 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec, 
od Ing. Pleška Petra, bytem Letná 431/16, Liberec 12, 460 01 a Ing. Cejnara Pavla, bytem 
K Bucharce 129, Liberec 19, 460 08, 

b) s přijetím daru p.p.č. 152/77 odděleného z p.p.č. 152/44, o celkové výměře 5 m2 - trvalý travní 
porost, v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec od Ing. Miloše Pavlů, CSc., bytem Osiková 122, 
Liberec 15, 460 15, 

c) s přijetím daru dílu „c“ odděleného z p.p.č. 152/10 o celkové výměře 2 m2 – trvalý travní 
porost, v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec od Ing. Merze Jiřího, bytem Na Kopci 1200/23, 
Liberec 14,  460 14 a Soukupové Vladimíry, bytem Na Vyhlídce 1044, Liberec 14, 460 14,  

d) s přijetím daru dílu „e“ odděleného z  p.p.č. 152/57 o celkové výměře 4 m2 – trvalý travní 
porost, v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec od Korába Antonína, bytem Moravská 114, 
Liberec 20, 460 10,  

a  u k l á d á  
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Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit příslušný návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 510/09 

MFRB - přijetí daru inženýrských sítí - vodovod, kanalizace v k. ú. Karlinky 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím daru inženýrských sítí: vodovodního řadu PE 90 x 8,2 v celkové délce 80,0m, 
kanalizačního řadu KGEM DN 350 v celkové délce 85 m, stavby jsou umístěny na p.p.č. 342/5, 
v k. ú. Karlinky, obec Liberec, od stavebníků Ing. Petra Kubíka, bytem Gagarinova 791/3, 460 07 
Liberec 6 a Harry Deimlinga, bytem Valašská 591/3, 460 08 Liberec 8; 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 
b) předložit návrh přijetí daru inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace uložené na p.p.č. 342/5, 

v k. ú. Karlinky, obec Liberec, ke schválení zastupitelstvu města, 

Termín: 10/2009 
b) po schválení přijetí daru inženýrských sítí zastupitelstvem města zajistit uzavření smlouvy 

Severočeskou vodárenskou společností a. s., Přítkovská 1689, 415 02 Teplice, za účelem 
řádného provozování inženýrských sítí - vodovodu  a kanalizace uloženého v p.p.č. 342/5, 
v k. ú. Karlinky, obec Liberec.  

Termín kontrolní: 12/2009  

USNESENÍ Č. 511/09 

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

Smlouvy o nájmu pozemků  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smluv o nájmu částí pozemkových parcel č. 694 o výměře 748 m2, č. 705 o výměře 2930 
m2, č. 711/1 o výměře 4426 m2, č. 697/1 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov, obec 
Liberec, a pozemkové parcely č. 1167/1 o výměře 699 m2 , v k. ú. Světlá pod Ještědem, obec 
Světlá pod Ještědem, s právem hospodaření pro státní podnik Lesy České republiky, s. p., a to 
mezi statutárním městem Liberec a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové 8, 
Přemyslova 1106, IČ: 421 964 51, s nájmem částí pozemkových parcel na dobu určitou do 30. 11. 
2010, celkové roční nájemné ve výši 170.887,- Kč vč. DPH, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů, 

Termín: Neprodleně 
2) zahrnout výše uvedenou celkovou výši ročního nájemného do požadavků ve výdajové části 

rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku, a to v návrhu nejbližšího rozpočtového 
opatření v roce 2009 a následně do návrhu rozpočtu na rok 2010. 
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Termín kontrolní: 30. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 512/09 

Zajištění žulového masívu  na p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec - Chrastavská ulice 

Návrh řešení a stanovení postupu při odstranění havarijního stavu   

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

závěr ze „Zprávy č. 92/09: Posouzení stavu žulového masivu na pozemku p.p.č. 5127/2 Liberec“, 
při Chrastavské ulici v Liberci; 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec“, 
2. zahájení a realizaci přípravných prací vedoucích ke zpracování projektové dokumentace, 

vydání příslušných povolení a vlastní realizaci výše uvedeného projektu; 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. po zpracování studie variantních řešení zabezpečení žulového skalního masívu zajistit 

vyhlášení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení a po jeho ukončení zajistit vyhodnocení předložených nabídek, 

Termín kontrolní: 15. 11. 2009 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek tohoto 

výběrového řízení, 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009 
3. zajistit odeslání odpovědi žadateli - p. Martinovi Havlíkovi ve věci dalšího postupu města při 

zajištění žulového skalního masívu  na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec - Chrastavská 
ulice, 

Termín: 18. 9. 2009 
4. zpracovat a předložit do návrhu rozpočtu na rok 2010, odboru technické správy veřejného 

majetku, příslušné finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci 
stavebních prací podmiňujících realizaci výše uvedeného projektu. 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 513/09 

Rekonstrukce mostu Letná, vč. souvisejících staveb - III. etapa: Rekonstrukce 
mostu Letná 

Dodatečné práce – JŘBU, schválení výsledku veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky - jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Rekonstrukce mostu Letná, 
vč. souvisejících staveb – III. Etapa: Rekonstrukce mostu Letná – dodatečné práce“, 

a  u k l á d á  

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

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce 
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mostu Letná, vč. souvisejících staveb – III. Etapa: Rekonstrukce mostu Letná – dodatečné 
práce“, a to společnosti Eurovia CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, závod 
Liberec, IČ: 45274924, se sídlem: Londýnská 564, 460 11 Liberec, 

Termín: Neprodleně 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením veřejné zakázky - 

jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Rekonstrukce mostu Letná, vč. souvisejících staveb – 
III. Etapa: Rekonstrukce mostu Letná – dodatečné práce“, předložit příslušný dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. 1517.902 5012 RLA (18/09/0011) s dodavatelem těchto prací společností 
Eurovia CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, IČ: 45274924, se 
sídlem: Londýnská 564, 460 11 Liberec, k podpisu a po jeho podpisu průběžně zajišťovat 
realizaci akce. 

Termín kontrolní: 22. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 514/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 15. 9. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 5269/2, 5269/3, k. 

ú. Liberec kupujícímu : Anna Marie Andělová, bytem Záskalí 75, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou (jednatelka firmy AMAN, spol s r. o.), za kupní cenu 1,588.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 15. 9. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 170/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce, kupujícímu: 1. ČEZ Distribuce a. s., IČ: 27232425 sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, za kupní cenu 11.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

3. Staženo.  

II. Směna pozemků 
Rada města dne 15. 9. 2009 souhlasí se směnou pozemku p.č. 629, k. ú. Starý Harcov, ve 
vlastnictví: Antošová Jaroslava, bytem Jizerská 192/2, Liberec 15, za pozemky p.č. 628/4 a 628/5 
odděl. z pozemků p.č. 628/1 a 628/2, k. ú. Starý Harcov, ve vlastnictví: Statutární město Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, bez doplatku. 

V. Záměry prodeje a ceny volně stojících garáží 
1. Rada města dne 15. 9. 2009 souhlasí s prodejem objektu garáže včetně pozemku p.č. 995/2, k. 

ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za minimální 
nejnižší podání 103.000,- Kč. 

2. Rada města dne 15. 9. 2009 souhlasí s prodejem objektu garáže včetně pozemku p.č. 995/3, k. 
ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za minimální 
nejnižší podání 105.000,- Kč. 

3. Rada města dne  15. 9. 2009 souhlasí s prodejem objektu garáže včetně pozemku p.č. 553/2, 
k. ú. Růžodol I., formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za minimální 
nejnižší podání 112.000,- Kč. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

III. Záměry prodeje a ceny budov 
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1. Rada města dne 15. 9. 2009: 
b) zrušuje usnesení č. 181/08, IV., bod 2 b)  ze dne 1. 4. 2008, 
c) schvaluje záměr prodeje budovy  čp. 271, ul. Resslova, Liberec 3 včetně pozemku1628, k. 

ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu 3,000.000,- Kč, s právem přednosti vlastníka 
pozemku p.č. 1629/1, k. ú. Liberec, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

2. Staženo. 
3. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje budovy čp. 622, ul. Česká, Liberec 25, 

včetně pozemků p.č. 1361/7, 1361/1, 1362/1, k. ú.Vesec u Liberce, formou výběrového řízení 
s právem přednosti právnické osoby složené z nájemníků dotčené budovy za cenu 
10,000.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2924/5, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 2924/1, 2924/2, 2921, k. 
ú. Liberec, za cenu 545.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5978/7, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení  za cenu cca 450.000,- Kč. 

3. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 409/1, k. ú. Horní 
Růžodol, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 413, 412, k. ú. 
Horní Růžodol, za cenu cca 46.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada  města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 545/19, k. ú. Staré 
Pavlovice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků 
přilehlých garáží, za cenu  13.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1244/8, 1244/9,1244/10 a 
1244/14, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáží na 
pozemcích p.č.1244/8, 1244/9 a 1244/10, k. ú. Ruprechtice, za cenu 71.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1669/1 a pozemku 
1669/3, vše k. ú. Starý Harcov, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 
1,128.000,- Kč. 

7. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 768 a p.č.769, k. ú. 
Kateřinky u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem majitele 
okolních pozemků za nejnižší podání 544.000,- Kč. 

8. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/7, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 
1352/38, pozemků p.č. 1352/8, 1353/4, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 67.000,- Kč. 

9. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/9, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 
1352/37, pozemku p.č. 1352/7, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 16.000,- Kč. 

10. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/10, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 
1352/36, pozemku p.č. 1352/6, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 14.000,- Kč. 

11. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/11, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  budovy na pozemku p. č. 
1352/35, pozemku p.č. 1352/5, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 14.000,- Kč. 

12. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/12, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  budovy na pozemku p. č. 
1352/34, pozemku p.č. 1352/4, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 14.000,- Kč. 

13. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/13, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 
1352/33, pozemku p.č. 1352/3, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 15.000,- Kč. 

14. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1355/14, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 
1352/32, pozemku p.č. 1352/2, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu, 39.000,- Kč. 

15. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2006/1, k. ú. Vesec u 
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Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 2016/1 a 
2016/2, k.ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 154.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

16. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2006/1, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 2012/1 a 
2012/2, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 303.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

17. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1947/3, k. ú. 
Vratislavice n. Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 
p.č.1944/1, k. ú. Vratislavice n. Nisou, za cenu dle ZP za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

18. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 432/2, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 351.000,- Kč. 

19. Neschváleno.  
20. Neschváleno.  
21. Neschváleno.  
22. Neschváleno.  
23. Neschváleno.  
24. Neschváleno.  
25. Neschváleno.  
26. Neschváleno.  
27. Neschváleno.  
28. Neschváleno.  
29. Neschváleno.  
30. Neschváleno.  
31. Neschváleno.  
32. Neschváleno.  
33. Neschváleno.  
34. Staženo.  
35. Neschváleno.  

VI. Cena bytové jednotky 
Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje cenu bytové jednotky č. 293/002, ve výši 961.000,- Kč, v 
budově  č.p. 292-3, ul. Chelčického, Liberec 5. 

VII. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 5828/1 a části p.č.1418, v kat. 

území Liberec, o celkové výměře 150 m2 do doby prodeje částí, pozemků, p. Pavlovi Prademu, 
bytem Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, za roční nájemné ve výši 5.250,- Kč,-. 

2. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1820/19, k. ú. Rochlice u 
Liberce, o výměře 6 m2, po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro 
společnost euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 
420,- Kč. 

3. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 2218/3, k. ú. Rochlice u 
Liberce, o výměře 8,5 m2, po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro 
společnost euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 
595,- Kč. 

4. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 551, k. ú. Horní Růžodol o 
výměře 2,5 m2 , po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro společnost 
euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 175,- Kč. 

5. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1026/4, k. ú. Horní Růžodol, 
o výměře 9 m2 , po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro společnost 
euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 270,- Kč. 

6. Neschváleno. 
7. Rada města dne 15. 9.2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 104/1, k. ú. Růžodol I., o 
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výměře 5 m2 , po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro společnost 
euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 350,- Kč. 

8. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 146/2, k. ú. Růžodol I., o 
výměře 7,5 m2, po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro společnost 
euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 525,- Kč. 

9. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 323/1, k. ú. Doubí u Liberce, 
o výměře 160 m2 , na dobu neurčitou pro manž. Vondráškovi, Hodkovická 59, 463 12 Liberec 
23.  

10. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 287/1, k. ú. Vesec u Liberce, 
o výměře 7,5 m2 , po dobu platnosti povolení umístění reklamních zařízení pro společnost 
euroAWK s. r. o., Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1, za roční nájemné ve výši 338,- Kč. 

11. Neschváleno.  

VIII. Výpůjčka pozemku 
Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 300/5, k. ú. Ostašov u Liberce, 
o výměře 3.300 m2, na dobu neurčitou, pro Ing. Milana Jonáše, bytem Šrámkova 4, Liberec 20. 

IX. Věcná břemena 
1. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 

komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5979/1, 5980, 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 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6074/1, 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.  

3. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2218/3, 1785, 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.  

4. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 2217/15, 2219/2, 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 88,- Kč/m2 bez DPH. 

5. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 839/1, 893/1, 910/1, 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. 

6. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 82/4, 82/8, 82/9, 
831/2, 835/1, 841/5, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního 
zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za 
cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 

7. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1411, 1429/1,  k. ú. 
Ruprechtice, p.p.č. 22/1, 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. 

8. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 237, 276,  k. ú. Ostašov 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 56,- Kč/m2 bez DPH. 

9. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 188,  k. ú. Doubí u Liberce, na 
dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 



 
 
 

8

nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
10. Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 733/6, 733/32, 
733/56, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

X. Změny usnesení RM 
1. Rada města dne 15. 9. 2009 po projednání: 

a) zrušuje usnesení č. 22/07/V/1 ze dne 16. 1. 2007, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení podzemního vedení veřejné 

telekomunikační sítě, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu pro Telefónicu O2 Czech 
Republic, a. s. na pozemku/cích/ 23/1, 1594/3, 1594/4, 1594/1, 1586/72, 1586/144, 
1586/188, 1586/194, 1586/196, k. ú. Rochlice u Liberce, po dobu životnosti stavby za cenu 
88.- Kč/m2 bez DPH. 

2. Rada města dne 15. 9. 2009 po projednání: 
a) zrušuje usnesení č. 531//08/VI/7 ze dne 7. 10. 2008, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a 

přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 294, 340, 347, k. ú. Ostašov u Liberce, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

3. Rada města dne 15. 9. 2009 po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 350/07/XII/9 ze dne 19. 6. 2007, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro 

opravy a údržbu na pozemcích p. č. 426/3, 464, 491, 550, 782, 859, 969, 973/1, k. ú. Vesec 
u Liberce, na pozemcích p. č.  602/3, 762/5, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence 
plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

4. Rada města dne 15. 9. 2009 po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 357//09/VI/13 ze dne 16. 6. 2009, 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezdu a 

přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1030/1, 1206/1, k. ú. Krásná Studánka, po 
dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH. 

XI. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 15. 9. 2009 schvaluje umístění 2 ks reklamních zařízení o rozměrech 5,10m x 
2,40m na fasádu domu čp. 278/19, ul. Chrastavská, Liberec 2, na dobu neurčitou pro SALMA 
CREATIV TEAM s. r. o., Pražská 38, Liberec 1, IČ: 25038851, za cenu 4.664,- Kč/ks bez DPH 
ročně. 

XII. MO Lbc Vratislavice n/N 
1. Záměr prodeje pozemků 
1) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1037/2 o výměře 445 m2, oddělené 

z p.p.č. 1037 dle GP č. 2852-169/2009 ze dne 22. 6. 2009, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 34.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
okolních pozemků. 

2) Rada města po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č. 497/08 bod VII.3.3) ze dne 16. 9. 2008, 
b) zrušuje své usnesení č. 357/09 bod IX.3.1) ze dne 16. 6. 2009, 
c) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 

formou  výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30 %, tedy ve výši 445.900,- Kč 
3) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1736/1, 1852/3 při ul. Rochlická, 

v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 8,015.000,- Kč formou výběrového 
řízení. 

4) a)  Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/9 o výměře 1190 m2, 
oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2. 9. 2009, při ul. Zavřená, v k. 
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ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 554.700,- Kč, formou výběrového 
řízení.  

b)  Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/10 o výměře 1190 m2, 
oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2. 9. 2009, při ul. Zavřená, v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 554.700,- Kč, formou výběrového 
řízení.  

c)  Rada města po projednání  schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/11 o výměře 899 m2, 
oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2. 9. 2009, při ul. Zavřená, v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 419.900,- Kč, formou výběrového 
řízení.  

d)  Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2361 o výměře 887 m2, oddělené 
z p.p.č. 2361 dle GP č. 2394-146/2006 ze dne 18. 9. 2006, při ul. Zavřená, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 414.300,- Kč, formou výběrového 
řízení.  

2. Záměr prodeje a cena spoluvlastnického podílu pozemků 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje a cenu spoluvlastnického podílu pozemků v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Statutárního města Liberec, příslušných k bytové jednotce 
v soukromém vlastnictví. 

adresa č.j. UO/pásmo st.p.č. kateg. B 
  Kč/m2 

 část č.p.

vlastník podíl 
 
     K3 

p.p.č. 
kateg. D 
  Kč/m2 

cena 

 
30 

 
37 

 

 
Tanvaldská 
Nevečeřalová Zdeňka

 
37/02 

845/2841

 
   057/IV.
   1,35 

 
1435 
1436 

 
760,- 
190,- 

 
121.900,-Kč

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

zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 3332 a 3467, v 
k. ú. Vratislavice nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ: 27295567 
(investor stavby paní Michaela Flanderková, Seifertova 902/12, Liberec 6) za cenu 40,- Kč 
bez DPH/1m2, na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených 
technickým odborem.  

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti 
s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1481, 445/4 a 
1370, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ: 
27295567 (investor stavby SOLOX s. r. o., Tanvaldská 41, Liberec 30, IČ: 63148757) za cenu 
56,- Kč bez DPH /1m2, na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených 
technickým odborem.  

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a 
provozovat stavbu „Propojovací komunikace–SO 3–sjezd ze silnice ev. č. III/2873“ a s tím 
souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 3050 v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 
70891508 ve prospěch vlastníka p.p.č. 321, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, Statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ: 00262978 a kteréhokoliv dalšího vlastníka 
(investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 
1, IČ: 70994234), úplatně dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 
schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, na dobu určitou, tj. na dobu, po kterou bude provozována 
Stavba. 

a  u k l á d á  

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

Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 515/09 

Zrušení předkupního práva - Masarykova 650, Liberec 1 - bj.č. 650/002 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č. 650/002, v budově 
čp.650, ul. Masarykova, Liberec 1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy 
a na pozemku p.č. 2959, k. ú. Liberec, po zaplacení poplatku v souhrnné výši 7.100,- Kč. 

USNESENÍ Č. 516/09 

Předkupní právo - bytová jednotka č. 458/04 v budově čp. 458, ul. Vaňurova, 
Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 
458/04, v budově čp. 458, ul. Vaňurova, Liberec 3, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
9661/99758 na společných částech budovy a na pozemku p.č. 4227, k. ú. Liberec, za cenu 
1,000.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 517/09 

Úprava cen pozemků u obytných budov 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

snížení cen pozemků u obytných budov v soukromém vlastnictví dle Přílohy č. 1 a prodej formou 
výběrového řízení s předností právnické osoby složené z vlastníků bytových jednotek související 
budovy. 

USNESENÍ Č. 518/09 

Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle 
zákona č. 26/2000 Sb. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemků dle Přílohy č. 1, za uvedená upravená nejnižší podání formou opakovaných 
veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb., 

a  u k l á d á  

Ing.Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh prodeje  pozemků včetně nejnižších podání  ke schválení zastupitelstvu města.  
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Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 519/09 

Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů VHČ za SML na rok 2010 a zásady a 
pokyny pro zpracování výdajů  rozpočtu města na rok 2010 v souladu s rozpočtovými pravidly, 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
pokračovat v přípravě rozpočtu SML na rok 2010 v souladu s Harmonogramem schváleným 
usnesením rady č. 373/09. 

USNESENÍ Č. 520/09 

Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o. - plnění doporučených 
opatření 

Rada města po  projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

současný stav řešení jednotlivých připomínek auditorské firmy Deloitte Audit s. r. o., 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit formou informace současný stav řešení zastupitelstvu města.  

Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 521/09 

Zpráva likvidátora LVT a. s. v likvidaci k 30. 6. 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu s ust. § 190 odst. 1, jako jediný akcionář spol. Liberecké výstavní trhy, a.s. v likvidaci, 
IČ: 49902725, se sídlem Liberec 1, Masarykova 24: 
2) zprávu likvidátora LVT a. s. v likvidaci k 30. 6. 2009, 
3) rozvahu, výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2009. 

USNESENÍ Č. 522/09 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Šťastné Ludmile přidělení bytu č. 107 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Štukhejlové Vlastě přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
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14, Borový vrch 1031, 
Morávkové Kristýně přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Burianova 1070, 
Červené Heleně přidělení byt č. 30  o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 969, 
Opltové Štěpánce a Opatovi Bohumilovi přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 969, 
Kohútové Zdeňce a Kohútovi Jurajovi přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 969, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 523/09 

Výměna bezbariérových bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Skopovému Adolfovi a Laurenčíkové Ivetě – dohodu o výměně bytů Česká 617, Liberec 25, byt č. 
5 o velikosti 3+1 a Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, byt č. 4 o velikosti 2+1, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu se Skopovým Adolfem a Laurenčíkovou Ivetou. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 524/09 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Hrnčířové Pavlíně přidělení bytu č. 4, o velikosti 2+1 v ulici Sadová 62, Liberec 5, 
2. Kuklové Zuzaně přidělení bytu č. 4, o velikosti 2+1 v ulici SNP 387, Liberec 5, 
3. Babiakové Emilii - prodloužení smlouvy o  ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 

156, Liberec 17, 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Hrnčířovou Pavlínou a Kuklovou Zuzanou, 

Termín: 10/2009 
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Babiakovou Emilií. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 525/09 
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Výpůjčka nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku nebytových prostor v  objektu Burianova 969, Liberec VI - Rochlice o výměře 48,06 m2 
organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy, obecně prospěšná společnost, IČ: 28700210, se sídlem 
v Liberci 30, Poštovní 233 pro poskytování sociálních služeb, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
předat organizaci uvedené prostory a sepsat s organizací smlouvu o výpůjčce.  

Termín: 09/2009 

USNESENÍ Č. 526/09 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu z kontroly činností provozovaných v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2009, 

a  u k l á d á  

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit informaci zastupitelstvu města. 

Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 527/09 

Nové určení platu ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, 
příspěvkové organizace, Mgr. Miluše Menšíkové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nově stanovený platový výměr ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové 
organizace, Mgr. Miluše Menšíkové dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 528/09 

Stanovení výše osobního příplatku pana Jiřího Skalského, ředitele Základní 
školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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stanovený osobní příplatek pana Jiřího Skalského, ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 
262/17, 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 529/09 

Návrh změny příplatků ředitelů škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh změny výše příplatků za vedení ředitelů škol s účinností od 1. 9. 2009 dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
o rozhodnutí rady města informovat příslušné ředitele škol a zajistit vypracování nových platových 
výměrů dle důvodové zprávy.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 530/09 

Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu mezi Mateřskou školou "Srdíčko", 
Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvkovou organizací a SOS - Sdružením obrany 
spotřebitelů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o pronájmu  mezi Mateřskou školou „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, 
příspěvkovou organizací a SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, na dobu 5 let, tj. od 1. 10. 2009 
do 30. 9. 2014., 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 531/09 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou a Základní uměleckou 
školou, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkovou organizací a společností 
Coprosys-LVI s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou a Základní uměleckou školou, Liberec, Jabloňová 
564/43, příspěvkovou organizací a společností Coprosys-LVI s. r. o., na dobu 10 let, tj. od 1. 10. 
2009 do 30. 9. 2019, 
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a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 532/09 

Žádost Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6 o souhlas s uzavřením  smlouvy o 
partnerství 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu s § 32a zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, uzavření Smlouvy o partnerství bez 
finanční spoluúčasti  mezi Společností pro Jizerské hory, o. p. s. a Základní školou, Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvkovou organizací, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 533/09 

Žádost Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, o 
souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního a nákupem interaktivní tabule 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) převod finančních prostředků ve výši 60.166,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, 

b) čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace 
na nákup interaktivní tabule, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 
organizace. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 534/09 

Žádost Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace o 
souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup zahradního traktoru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 
na nákup zahradního traktoru, 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 535/09 

Výběrové řízení na privatizaci areálu v Proletářské ul. č.p. 115, Liberec 23 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený záměr privatizace nemovitosti formou nájmu a koupě najaté věci - objektu 
v Proletářské ul. č.p. 115, Liberec 23 a pozemků p.č. 97, 98, 99, 100, v k. ú. Doubí u Liberce, v k. 
ú. Liberec, za účelem provozování mateřské školy, za minimální nabídku 6,000.000,- Kč, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh podmínek výběrového řízení, 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:  
a) zajistit ve spolupráci s odborem rozvojových projektů vyhlášení výběrového řízení na 

předložený záměr privatizace  a následný prodej areálu v ul. Proletářská 115, Liberec 23 a p.č. 
97, 98, 99, 100, v k. ú. Doubí u Liberce, v k. ú. Liberec, 

Termín: 10/2009 
b) ve spolupráci s výborem pro školství, výchovu a vzdělávání a odborem rozvojových projektů 

vyhodnotit  a vybrat vhodné uchazeče do druhého kola výběrového řízení, 

Termín: 11/2009 
2. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
a) ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu a komisí pro investice a výběr investorů 

vyhodnotit a doporučit vítěze výběrového řízení v rámci druhého kola na základě 
nejvýhodnější  cenové nabídky, 

b) předložit ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu radě města k projednání výsledek 
výběrového řízení, včetně návrhu příslušné majetkoprávní operace a textu smlouvy o nájmu a 
koupi najaté věci, 

Termín: 10/2009 
c) předložit do zastupitelstva města majetkoprávní operaci ke schválení  

Termín: 01/2010 

USNESENÍ Č. 536/09 

Uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené 
se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smluv o poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním mezi Statutárním městem Liberec a těmito subjekty : 
1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
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Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11 
částka ve výši : 263.655,- Kč, 

2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4 
částka ve výši : 804.195,- Kč, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 24. 9. 2009  
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zařadit do návrhu rozpočtu 2010 částku ve výši 1,067.850,- Kč. 

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 537/09 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akci : 
„Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy „Rolnička“, Truhlářská 340/7, Liberec“ ve výši 
2,700.000,- Kč na přípravné a projektové práce, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 538/09 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec 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 Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2008, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2008 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 539/09 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 



 
 
 

18

Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2. 
kolo roku 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 2. kola 2009 v celkové 
výši 666.450,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2009 v celkové výši 666.450,- Kč Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 540/09 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 3. kole roku 
2009 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 599.400,- Kč, jmenovitě 
uvedených v příloze č. 1,  

b) s prodloužením termínu vydání knihy INTERVIEW Bohumila Nusky do 30. listopadu 2009 a 
s prodloužením termínu realizace přednášek Národního památkového ústavu v Krajské 
vědecké knihovně do 30. listopadu 2009, 

a  u k l á d á  

a) Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z  Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec pro 3. vyhlášené kolo roku 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,  

Termín: 24. 9. 2009  
b) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  

uzavřít dodatek ke smlouvě č. 9/09/0071 s Bohumilem Nuskou a dodatek ke smlouvě č. 
9/09/0274 s Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou Krajské vědecké knihovny Liberec. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 541/09 

Cenový návrh služeb, platný od 1. 1. 2010 - 30. 6. 2010, předložený společností 
.A.S.A. Liberec s. r. o., jako příloha č.1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění 
odpadů  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Cenový návrh služeb na období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 , jako Přílohu č.1 k Dlouhodobé 
smlouvě o zneškodnění TKO, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností .A.S.A. 
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Liberec s. r. o., 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat Přílohu č.1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění TKO, uzavřené mezi Statutárním 
městem Liberec a společností .A.S.A. Liberec s. r. o. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 542/09 

Změna Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a 
Ceníku za stání silničních motorových vozidel 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu Nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích ve městě Liberci a Ceník za stání silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích vymezených „Nařízením Statutárního města Liberec o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci“, dle předloženého 
materiálu, 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora, 
zajistit zveřejnění nového Nařízení a Ceníku. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 543/09 

Ukončení procesu pořizování 21.B změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 21.B změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 21.B změny územního plánu města 
Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 21.B změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 544/09 

Ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu města  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem na projednání ukončení 21.C změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu města 
Liberec – podněty č. 21/17, 21/18, 21/20, 21/22, 21/28, 21/34, 21/36, 21/38, 21/39, 21/53, 
21/54, 21/60, 

 opětovné posouzení požadavků na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit ukončení pořizování 21.C změny územního plánu města Liberec k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 545/09 

Ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 24. změny územního plánu v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města 
Liberec, 

 opětovné posouzení požadavku na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit ukončení pořizování 24. změny územního plánu města Liberec k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 546/09 

Ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 29/36, 29/41, 
29/56 z 29.B změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení části 29.B změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 
29/31, 29/36, 29/41, 29/56 z 29.B změny územního plánu města Liberec, 

 opětovné posouzení požadavků na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 29/36, 29/41, 29/56 z 29.B 
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změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 547/09 

Ukončení procesu pořizování 30. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 30. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 30. změny územního plánu města 
Liberec, 

 opětovné posouzení požadavku na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 30. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 548/09 

Ukončení procesu pořizování 31. změny územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 31. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 31. změny územního plánu města 
Liberec, 

 opětovné posouzení požadavku na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 31. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 549/09 

Ukončení procesu pořizování 35. změny územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 35. změny územního plánu v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  
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 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 35. změny územního plánu města 
Liberec, 

 opětovné posouzení požadavku na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 35. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 550/09 

Ukončení procesu pořizování 36. změny územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 36. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 36. změny územního plánu města 
Liberec, 

 opětovné posouzení požadavku na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit ukončení pořizování 36. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 551/09 

Ukončení procesu pořizování 37.B změny územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení 37.B změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování 37.B změny územního plánu města 
Liberec (podněty č. 37/6, 37/12, 37/13, 37/14, 37/21), 

 opětovné posouzení požadavků na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 37.B změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  
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USNESENÍ Č. 552/09 

Ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 38/20 
z 38. změny územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání ukončení části 38. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 
38/19, 38/20 z 38. změny územního plánu města Liberec, 

 opětovné posouzení požadavků na změnu v rámci pořizování „nového“ územního plánu 
Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit ukončení pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 38/20 z 38. změny územního 
plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 553/09 

Územní plán Liberec - schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zakázku: Zhotovení Územního plánu Liberec s firmou 
SAUL, s. r. o., IČ: 43224229, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou SAUL, s. r. o., IČ: 43224229, U Domoviny 491/1, 
460 01 Liberec 1. 

Termín: 10/2009  

USNESENÍ Č. 554/09 

Návrh na vydání 21. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 21. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  21. změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 21. změny územního plánu města Liberec k projednání , schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 
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Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 555/09 

Návrh na vydání 41. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 41. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 41. změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 41. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 556/09 

Návrh na vydání 47. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 47. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 47. změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 47. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 557/09 

Projekt "Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého 
kraje II " 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- založení projektu „Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého 
kraje“, 

- podáním žádosti do výzvy o poskytnutí dotace Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
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EU, 
zajistit přípravu a předložení žádosti do výzvy Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

Termín: 01/2010  

USNESENÍ Č. 558/09 

Přijetí peněžního daru od BAUHAUS k. s. na úpravu dětského hřiště v areálu 
jeslí Holečkova (Dětské centrum Sluníčko) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí peněžního daru od BAUHAUS k. s. (IČ: 49435388, se sídlem Brno, Strážní 7, PSČ 639 00) 
ve výši 350.000,- Kč na úpravu dětského hřiště v areálu jeslí Holečkova (Dětské centrum 
Sluníčko, p.o.), 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
zajistit příslušný smluvní vztah s poskytovatelem daru a realizovat řádné využití daru. 

Termín kontrolní: 12/2009 

USNESENÍ Č. 559/09 

IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projektové záměry pro druhou výzvu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání níže uvedených projektových záměrů do 2. výzvy na předkládání projektových záměrů 
vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“: 
1) „Revitalizace městských lázní",  
2) „Výstavba výukového bazénu Liberec“, 
3) „Parky Lidové sady I“, 
4) „Parky Lidové sady II“, 
5) „Revitalizace areálu LVT“, 
6) „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“, 
7) „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“, 
8) „ZŠ Lesní – úprava parteru“, 
9) „Kulturní a společenské centrum Lidové sady“, 
10) „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU,  
zajistit podání uvedených projektových záměrů do 2. výzvy na předkládání projektových záměrů 
vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. 

Termín: do 30. 9. 2009 

USNESENÍ Č. 560/09 

Nájemní smlouva na část pp.č. 1428/12 o výměře 1000 m2, v k. ú. Růžodol I. 
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(letiště Liberec) 

rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nájem části pp.č. 1428/12 o výměře 1000 m2, v k. ú. Růžodol I. (letiště Liberec), pro Petra Turka, 
Mokrá 240, Liberec na dobu neurčitou s platností nájemní smlouvy od dne jejího podpisu , za 
roční nájemné v celkové výši 15.000,- 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. 1428/12 o výměře 1000 m2, 
v k. ú. Růžodol I. (letiště Liberec), s Petrem Turkem, Mokrá 240, Liberec. 

Termín : 09/2009 

USNESENÍ Č. 561/09 

Nový název ulice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s novým názvem ulice „K Bauhausu“ v Obchodní a průmyslové zóně Liberec Sever v prostoru od 
ul. Obchodní k bývalé skládce TKO Zlaté Návrší (navázání na ul. Londýnská ul.) ve specifikaci 
vymezení ulice dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení nový název této ulice v souladu s § 84 odst. 2 
písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Termín: 24. 9. 2009  

USNESENÍ Č. 562/09 

Změna v realizaci projektu komunikace prostřednictvím ISDS pro SML 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení rady města: 

USNESENÍ Č. 301/09 

Projekt komunikace prostřednictvím Informačního systému datových 
schránek pro SML 

s c h v a l u j e  

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

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

a  u k l á d á  

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

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

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

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

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

Termín: Neprodleně  

s c h v a l u j e  

změny v rozsahu a způsobu realizace projektu ISDS (informační systém datových schránek) pro 
orgány a organizace SML dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
 uzavřít smlouvu na realizaci projektu komunikace prostřednictvím Informačního systému 

datových schránek pro organizace SML s Libereckou IS, a. s.,  
 předložit v rámci 5. rozpočtového opatření návrh na navýšení rozpočtu KTRP dle níže 

uvedené důvodové zprávy. 

Termín : 10/2009 

USNESENÍ Č. 563/09 

Změna a schválení grafického návrhu a struktury www.liberec.cz  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

novou grafickou podobu webových stránek www.liberec.cz včetně obsahové struktury dle 
důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením řízení procesů a 
informatiky,  
zajistit realizaci nové podoby www.liberec.cz. 

Termín: do 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 564/09 

Plnění usnesení rady města za měsíce červenec a srpen 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu, 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a s 
vypuštěním z kontroly usnesení č. 238/08, 603/08. 

USNESENÍ Č. 565/09 

http://www.liberec.cz/
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Hodnocení 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 2. září 2009 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 2. září 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 566/09 

Organizační zajištění 8. zasedání zastupitelstva města konaného 24. 9. 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 8. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 24. září 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. Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných  
5. MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí  - vodovod, kanalizace v k. ú. Horní 

Hanychov 
6. MFRB – přijetí daru inženýrských sítí  - vodovod, kanalizace v k. ú. Karlinky 
7. Uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 

stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 
8. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských PO 
9. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML za rok 

2008 
10. Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z Fondu 

pro podporu a rozvoj vzdělávání  SML - 2. kolo roku 2009 
11. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 3. kolo 

2009 
12. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 
13. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008 
14. Ukončení procesu pořizování 21.B změny územního plánu města Liberec 
15. Ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu města Liberec 
16. Ukončení procesu pořizování 24.  změny územního plánu města Liberec 
17. Ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 29/36, 29/41, 29/56 

z 29.B změny územního plánu města Liberec  
18. Ukončení procesu pořizování 30.  změny územního plánu města Liberec 
19. Ukončení procesu pořizování 31.  změny územního plánu města Liberec 
20. Ukončení procesu pořizování 35.  změny územního plánu města Liberec 
21. Ukončení procesu pořizování 36.  změny územního plánu města Liberec 
22. Ukončení procesu pořizování 37.B  změny územního plánu města Liberec 
23. Ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 38/20 z 38. změny 

územního plánu města Liberec  
24. Návrh na vydání 21. změny územního plánu města Liberec 
25. Návrh na vydání 41. změny územního plánu města Liberec 
26. Návrh na vydání 47. změny územního plánu města Liberec 
27. Nový název ulice 
28. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se upravují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
29. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 2. září 2009  
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30. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
Rada města obdržela tuto písemnou informaci: 
Informace - Zřízení věcného břemene 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. František H r u š a    v. r.  Ing. Ondřej Č e r v i n k a    v. r. 
náměstek primátora náměstek primátora 

 


