
 

U S N E S E N Í  
 Z 16. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 6. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 567/09 

Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu jednotlivých etap projektu, 

s c h v a l u j e  

finanční a obsahový rámec projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa“, 

p o v ě ř u j e  

Ing. Martina Čecha, vedoucího oddělení dotací, ke všem právním úkonům při jednání se Státním 
zemědělským intervenčním fondem IČ: 48133981 souvisejícím s projekty:  
Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – I. etapa, 
Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa, 
Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
 zajistit zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni pro projekt „Zelené srdce 

Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa“, 

Termín: 02/2010  
 zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt „Zelené srdce Liberce – 

úpravy lesních cest – III. etapa“ dle výzvy Programu rozvoje venkova - opatření II.2.4. 
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa, 
podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích, 

Termín: 03/2010  
2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

realizovat „SO105 Stezka podél ul. Králův Háj“ v rámci oprav a údržby této komunikace. 

Termín kontrolní: 12/2011 

USNESENÍ Č. 568/09  

MŠ Malinek – realizace úspor energie. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a 
schválení přijetí dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy č. 08007473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR podepsanou ředitelem Fondu 4. 9. 2009, 

2. s přijetím dotace na projekt MŠ Malínek-realizace úspor energie v rámci Operačního 
programu Životního prostředí ve výši: 
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95.358,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí 

1,621.094,50 Kč z EU-Fond soudržnosti 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08007473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí podepsanou ředitelem Fondu 4. 9. 2009 a přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 569/09  

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Změna usnesení ZM 
Staženo. 

II. Nabytí nemovitostí 
Rada města dne 6. 10. 2009 souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 5395/6, 5395/11, 
5379/3, 5379/4, k. ú. Liberec, do vlastnictví statutárního města Liberec. 

IX. MO Lbc Vratislavice n/N 
l. Prodej budov 

1) Rada města po projednání souhlasí s prodejem budovy č.p. 44, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX včetně pozemků p.č. 1414/1 (oddělené z p.p.č. 1414/1 dle GP č. 2742-334/2008 ze 
dne 18. 11. 2008), 1414/2, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimálně nejnižší podání 
2,700.000,- Kč, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.  

2) Rada města po projednání souhlasí s prodejem budovy č.p. 46, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX včetně pozemků p.č. 1390, 1391, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimálně 
nejnižší podání 3,500.000,- Kč, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 
Sb.  

3) Rada města po projednání  souhlasí s prodejem budovy č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec 
XXX včetně pozemku p.č. 248/1 (oddělené z p.p.č. 248 dle GP č. 2744-336/2008 ze dne 18. 
11. 2008), v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimálně nejnižší podání 3,950.000,- Kč, 
formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.  

2. Prodej pozemků 
1) Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1987/2 při ul. Tanvaldská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, firmě HOLS, a. s., IČ: 60913878, Zlatnická 1128/6, 111 21 Praha 
1, za kupní cenu  3.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec. 

2) Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2582/2, oddělené z p.p.č. 2582 (dle 
GP č. 2809-3/2009 ze dne 29. 1. 2009) při ul. Křivá, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, paní 
Štěpánce Kolaříkové, bytem Aloisina výšina 639/122, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 
176.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

3) Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2363 a p.p.č. 2364/1, oddělené 
z p.p.č. 2364 (dle GP č. 2815-20/2009 ze dne 12. 2. 2009) při ul. Východní, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, panu Zdeňkovi Kašparovi, bytem Východní 266, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 552.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
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kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 

4) Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2364/2, oddělené z p.p.č. 2364 (dle 
GP č. 2815-20/2009 ze dne 12. 2. 2009) při ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
kupujícím v pořadí:  
1.pan Zdeněk Kašpar, bytem Východní 266, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 610.000,- 
Kč  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
2. manželé Ing. Jaroslav a Ing. Pavla Urbanovi, bytem Východní 1640, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 321.000,- 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 po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 3308/1 o výměře 372 m2, oddělené 
z p.p.č. 3308 (dle GP č. 2830-76/2009 ze dne 20. 4. 2009), v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
paní Ing. Mgr. Ivaně Řimnáčové, bytem Cihlářská 668, 460 06 Liberec 6, za kupní cenu 
27.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

3. Prodej pozemků - investiční záměr 
Rada města po projednání souhlasí s: 
a) prodejem pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 při ul. Vyhlídková, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, panu Borisi Schmitzovi, IČ: 86819178, bytem Nepelova 952/6, 198 
00 Praha 9 - Hloubětín, za prodejní cenu 585,- Kč/m2 + náklady prodeje, za celkovou kupní 
cenu 12,841.000,- Kč, formou nájmu a koupi najaté věci, a to ode dne podpisu smlouvy do 
31. 12. 2013, 

b) první splátkou nájemného ve výši 3,852.300,- Kč splatná při podpisu smlouvy o nájmu a 
koupi najaté věci, 

c) druhou splátkou nájemného ve výši 3,852.300,- Kč splatná do 12 měsíců od podpisu 
smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, 

d) doplatkem kupní ceny ve výši 5,136.400,- Kč se splatností nejpozději do 31. 12. 2013  
4. Přijetí daru pozemků 

1) Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemku p.č. 2209/65 při ul. U Sila, v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví firmy Interma, akciová společnost, IČ: 
63145057, Masarykova 522/12, 460 01 Liberec I - Staré Město, do vlastnictví statutárního 
města Liberec, IČ: 00262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady 
správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

2) Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemku p.č. 2230/1, 2230/5, 2231/1, 
2231/10, 3662/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví firmy 
JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s. r. o., IČ: 25402293, Javorník 
č.p. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43 Český Dub, do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ: 00262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního 
poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí darující. 

5. Přijetí daru objektu a pozemků  
Rada města po projednání souhlasí  s přijetím daru objektu č.p. 228, ul. U Tělocvičny, Liberec 
XXX na p.p.č. 1405 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1405, 1406, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, které jsou ve vlastnictví TJ JISKRA VRATISLAVICE N. N., IČ: 46746315, U 
Tělocvičny 228, 463 11 Liberec XXX, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978 
s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do 
katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

6. Směna pozemků  
Rada města po projednání souhlasí se směnou p.p.č. 1352/11 o výměře 85 m2, oddělené z p.p.č. 
1352/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10. 11. 2008, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 
vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978, do vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 
1415 a 1416, IČ: 25467603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, za p.p.č. p.p.č. 1303/13 
o výměře 687 m2, oddělené z p.p.č. 1303/1 dle GP č. 2660-27/2008 ze dne 10. 11. 2008, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví Bytového družstva Vnitřní 1415 a 1416, IČ: 
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25467603, sídlem Vnitřní 1416, 463 11 Liberec XXX, do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ: 00262978, bez finančního dorovnání (na dani z převodu nemovitostí, na nákladech 
správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí, na nákladech znaleckého posudku se 
budou smluvní strany podílet stejným dílem). 

7. Výkup pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 773/2841 
na pozemku p.č. 1435/2, v k. ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25. 1. 
2007 se jedná nově vzniklý pozemek p.č. 1435/2 o výměře 9 m2) z podílového spoluvlastnictví 
paní Dany Prskavcové, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za celkovou cenu 1.175,- 
Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n. N. (znalecký posudek, ověření 
podpisů, vklad do KN, apod.).  

8. Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu  
Rada města po projednání souhlasí s doplněním seznamu nemovitostí vyřazených 
z privatizačního procesu o bytovou jednotku č. 1400/60 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX.  

9. Bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR  
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2462, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Liberec, IČ: 00262978. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

III. Změna usnesení RM 
Rada města dne 6. 10. 2009 po projednání: 
zrušuje usnesení č. 450//09/IX ze dne 25. 8. 2009, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č . 47/7, 50/1, 52/4, 5783/1, 5789/1, 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. 

IV. Záměr prodeje a cena části pozemku 
Neschváleno. 

V. Záměr směny pozemků 
1. Rada města dne 6. 10. 2009 schvaluje záměr směny části pozemků p.č. 2202/1, 2202/13 a 

2202/14, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví MICHAEL Development – RUPRECHTICE s. r. o., 
Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, IČ: 28457561, za části pozemků p.č. 2103/7, 2103/8, 
2103/9, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec 1, IČ: 00262978. 

2. Rada města dne 6. 10. 2009 schvaluje záměr směny pozemku p.č. 1029/1 a části pozemku p.č. 
1030/3, k. ú. Krásná Studánka, ve vlastnictví Marcela Hertíková, Vlastimil Hertík, oba bytem 
Stavební 97, Liberec 31, za část pozemku p.č. 1030/1, k. ú. Krásná Studánka, ve vlastnictví 
statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

3. Rada města dne 6. 10. 2009 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 106/1, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky, ve vlastnictví Pavla Žáková, bytem Stavební 217, Liberec 31, za část 
pozemku p.č. 1030/1, k. ú. Krásná Studánka, ve vlastnictví statutární město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

VI. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 6. 10. 2009 schvaluje nájem pozemků p.č. 3/1 a p.č. 6, k. ú. Růžodol I., o 

výměře 189 m2 po dobu výstavby dopravního napojení, pro European Development & 
Investment a. s., za roční nájemné ve výši 6.615,- Kč. 

2. Rada města dne 6. 10. 2009 schvaluje nájem pozemku p.č. 1417, v kat. území Vesec u 
Liberce, o výměře 8 565 m2 na dobu neurčitou, pro Český rybářský svaz, SÚS Ústí nad 
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Labem, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem, za roční nájemné 1,-Kč. 

VII. Prodloužení nájemní smlouvy 
Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“ k  nájemní smlouvě čj. 4/07//0195 ze 
dne 11. 6. 2008, doba pronájmu na dobu určitou do 31. 12. 2010, pro MADE IN CZECH s. r. o., 
Pod Višňovkou 31/1661, 140 00 Praha 4. 

VIII. MO Lbc Vratislavice n/N  
l.  Zrušení usnesení - věcné břemeno 

Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 64/09/IV/2/1 ze dne 3. 2. 2009.  

a  u k l á d á  

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

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 570/09  

Prominutí části dlužné částky 

Rada města po projednání 

t r v á  

na zaplacení celé dlužné částky pana Jana Krenka, bytem V Jámě 1179/6, Děčín 4, ve výši 
27.895,- Kč, formou měsíčních splátek ve výši 2.800,- Kč. 

USNESENÍ Č. 571/09 

Návrh majetkoprávního vypořádání s vlastníkem staveb v prostoru letiště 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem bezúplatného užívání pozemků p.č. 1428/27, 1428/29, 1428/31, 1428/35 a 1428/40, k.ú. 
Růžodol I ve vlastnictví SML za bezúplatné užívaní povrchu komunikace na pozemku p.č. 
1428/29, požární nádrže na pozemku p.č. 1428/35 a heliportů na pozemcích p.č. 1428/31 a 
1428/40, k. ú. Růžodol I ve vlastnictví Ing. T. Absolona, 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
projednat návrh s Ing. T. Absolonem a závěr předložit radě města.  

Termín: 24. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 572/09  

SAL – koupě pozemků 

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 Sportovní areál Liberec s. r. o. 

s c h v a l u j e  

a) záměr koupě pozemků st.p.č. 1120/6, 1120/7, v k. ú. Horní Růžodol, 
b) návrh kupní ceny ve výši 630.000,- Kč, předložený stávajícím vlastníkem obou pozemků, 
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kterým jsou České dráhy, a. s., 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti: 
a) zaslat Českým drahám, a.s. kladné stanovisko k návrhu kupní ceny,  

Termín: 15. 10. 2009  
b) učinit veškeré nutné právní kroky k podpisu kupní smlouvy na oba pozemky za schválenou 

kupní cenu. 

Termín.: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 573/09  

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, U Školy 
222/7, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, U Školy 222/7, 
příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008, 
včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 574/09  

Odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Doc. Miloše Horanského, Ing. Františka Hrušu a MgA. Martina Otavu z funkce člena Rady 
divadla F. X. Šaldy, 

j m e n u j e  

Mgr. Alenu Zemančíkovou,  Martinu Rosenbergovou a Františka Dáňu členy Rady Divadla F. X. 
Šaldy,  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 575/09  

Žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44, o povolení výjimky podle  § 23  zákona č. 561/2004 Sb., ze stanoveného 
počtu žáků ve třídě  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném  znění,  od  1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 povolení 
výjimky z počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 48/2005 Sb.  u Základní školy s rozšířenou 
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výukou jazyků, Liberec,  Husova 142/44 – v VII. A  z 30 žáků na 31 žáků, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat ředitelku o povolení výjimky.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 576/09  

Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková 
organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí věcného daru ve výši 334.728,- Kč od občanského sdružení Dětský sen, o. s.  pro Základní 
školu, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkovou organizaci, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 30. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 577/09  

Stav kroniky města Liberec za rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu kroniky města Liberec za rok 2008, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky, 
b) zajistit 3 výtisky originálu kroniky, 
c) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2008 v trezoru Státní okresního archivu v Liberci.  

USNESENÍ Č. 578/09 

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
"ZŠ Vrchlického - realizace úspor energie" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „ZŠ Vrchlického – realizace 
úspor energie“, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firem MIRAS – stavitelství sanace s. r. o., SYNER s. r. o., HB INPOL s. r. o., a uzavření 
smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „ZŠ 
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Vrchlického – realizace úspor energie“, firmou BREX, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 
12,000.669,- Kč včetně DPH. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 579/09 

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
"ZŠ Lesní - realizace úspor energie" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „ZŠ Lesní – realizace úspor 
energie“, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firem MIRAS – stavitelství sanace s. r. o., Regionální stavební s. r. o., SYNER s. r. o., 
STAVO-UNION stavební společnost s r. o., a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „ZŠ Lesní – realizace úspor energie“, 
firmou INTERMA, a. s., s nabídkovou cenou 19,489.000,- Kč včetně DPH. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 580/09 

Schválení výsledku otevřeného řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Jabloňová - 
realizace úspor energie" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie“  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firem MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o., SYNER, s. r. o., REDOMO, a. s., OSF 
2000, s. r. o., a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem otevřeného řízení na veřejnou zakázku 
„ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie“, firmou Metrostav a. s., s nabídkovou cenou 
28,735.513,- Kč včetně DPH. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 581/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze Sportovního fondu 
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statutárního města Liberec zájmovému sportovnímu sdružení SKI KLUB 2009 v celkové výši 
100.000,- Kč (viz. příloha),  

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení mimořádné dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 582/09 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace  pro akci "Centrum 
aktivního odpočinku Lidové sady"  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu – akce „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“, 
2. pokračování v přípravných pracích na akci „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“ 

vedoucích ke zpracování projektové dokumentace ve stupních: 
a) DÚR (dokumentace pro územní řízení), 
b) DSP (dokumentace pro stavební povolení), 
c) DZS (dokumentace pro zadání stavby), 
d) Autorský dozor, 
e) Podklady pro zjišťovací řízení EIA,  

3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele výše uvedených projektových dokumentací dle 
přiložené zadávací dokumentace, 

4. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběru zhotovitele projektové 
dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS: 
1) Ing. Tomáš Hampl  pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor  

dotací EU             
2) Mgr. Jiří Pilný  odbor koordinátor dotací EU 
3) zástupce právního odd.  

5. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové dokumentace ve 
stupni DÚR, DSP a DZS: 
1) JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
2) Ing. František Hruša náměstek primátora 
3) Ing. Tomáš Hampl   pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor  
    dotací EU 
4) Mgr. Jiří Pilný      odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odd.  
 
návrh náhradníků členů komise: 
1) Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2) Milan Šír    náměstek primátora 
3) Ing. Michal Vereščák  odbor koordinátor EU 
4) Veronika Fialová  odbor koordinátor EU 
5) zástupce právního odd.  

6. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 
subjekt kontaktní osoba sídlo 

UNION. ARCH spol. s r.o. Ing. arch. Pavel 
Vaněček 

Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 
Liberec 1 

Valbek, spol. s r. o. Ing. Roman Lenner Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 
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STORING spol. s r.o.  Ing. František Příhoda 
 

V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9 

SIAL architekti a inženýři spol. s 
r. o.  

Ing. Karel Novotný 
 

U Besedy 414/8, 46001 Liberec 3 

INVESTING CZ spol. s r.o. Ing. Josef Nadrchal Štefánikovo nám 780, 460 01  
Liberec 1 

7. předpokládaná hodnota VŘ činí 4,400.000,- Kč. bez DPH (5,236.000,- včetně DPH), 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové 
sady", 

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 583/09 

Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové 
sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pokračování v přípravných pracích na akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové sady" 
vedoucích k získání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci a zajištění 
technického dozoru investora, 

2. vyhlášení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti: 
a) zajištění územního rozhodnutí, 
b) zajištění stavebního povolení, 
c) zajištění technického dozoru investora, 
d) spolupráce s projektantem na všech stupních, 
e) spolupráce při vyhodnocení nabídek uchazečů o stavební zakázku, 
f) zajištění kolaudace stavby, 
g) příprava podkladů pro zápis stavby do katastru nemovitostí, 
h) servis při řešení reklamací, vad a nedodělků po dobu 36 měsíců od převzetí hotové 

stavby investorem 2x ročně, 
i) zpracování příručky BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., 
j) zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. v průběhu realizace 

stavby, 
3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na zajištění 

inženýrské činnosti: 
1) Ing. Tomáš Hampl pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
2) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
3) zástupce právního odd.  

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění inženýrské 
činnosti: 

      1) JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
2) Ing. František Hruša  náměstek primátora 
3) Ing. Tomáš Hampl  pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
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dotací EU 
4) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odd.  
 
návrh náhradníků členů komise: 
1) Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2) Milan Šír    náměstek primátora 
3) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
4) Veronika Fialová  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odboru  

5. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 
subjekt kontaktní osoba sídlo 

S - Projekt Liberec s. r. o. Ing. Pavel Macháček - 
jednatel 

Mydlářská 105/10, 46010 
Liberec 

František Hanzlík 
František Hanzlík Polesí 14, 46353 Rynoltice 

SIAL architekti a inženýři 
spol. s r. o. 

Ing. Karel Novotný - jednatel U Besedy 8/414, 46001 Liberec 

INVESTING CZ spol. s r. 
o. 

Ing. Josef Nadrchal – jednatel Štefánikovo nám. 780, 46001 
Liberec 

Ing. Pavel Vít Ing. Pavel Vít Selská 612, 46001 Liberec 

6. předpokládaná hodnota VŘ činí 2,700.000,- Kč bez DPH, (3,213.000,- Kč včetně DPH),  

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU: 

1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti 
na akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové sady", 

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

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 584/09 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace pro akci "Revitalizace 
městských lázní a dostavba depozitáře" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu – akce „Revitalizace městských lázní a dostavba depozitáře“, 
2. pokračování v přípravných pracích na akci „Revitalizace městských lázní a dostavba 

depozitáře“ vedoucích ke zpracování projektové dokumentace ve stupních: 
a)  DÚR (dokumentace pro územní řízení), 
b)  DSP (dokumentace pro stavební povolení), 
c) DZS (dokumentace pro zadání stavby). 

3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele výše uvedených projektových dokumentací dle 
přiložené zadávací dokumentace, 

4. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběru zhotovitele projektové 
dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS: 
1) Ing. Tomáš Hampl pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
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dotací EU 
2) Ing. Michal Vereščák odbor koordinátor dotací EU 
3) zástupce právního odd.  

5. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové dokumentace ve 
stupni DÚR, DSP a DZS: 
1) JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
2) Ing. František Hruša náměstek primátora 
3) Ing. Tomáš Hampl  pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
4) Ing. Michal Vereščák  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odd.  
 
návrh náhradníků členů komise: 
1) Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2) Milan Šír    náměstek primátora 
3) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
4) Veronika Fialová  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odboru  

6. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 

subjekt kontaktní osoba sídlo 

ČERNOPOLNÍ architektonicko-
stavební atelier 

Ing. arch. Jozef Kubín Slovinská 29, CZ 612 00 Brno 

SIAL architekti a inženýři Liberec 
spol. s r. o. 

Ing. Karel Novotný U Besedy 8/414, 460 03 Liberec1 

Projektový ateliér DAVID s. r. o. Ing. arch. Ladislav David Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 
14 

DESIGN 4 - projekty, s. r. o. Ing. Jindřich Lechovský Trávnice 902, 511 01 Turnov 

STORING spol. s r.o. Ing. František Příhoda V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9 
7. předpokládaná hodnota VŘ činí 5,650.000,- Kč bez DPH (6,723.500,- Kč vč. DPH), 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci „Revitalizace městských lázní a dostavba 
depozitáře“, 

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 585/09 

Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Revitalizace městských lázní a dostavba 
depozitáře" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pokračování v přípravných pracích na akci „Revitalizace městských lázní a dostavba 
depozitáře“ vedoucích k získání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení na 
akci a zajištění technického dozoru investora, 
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2. vyhlášení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti: 
a) zajištění územního rozhodnutí, 
b) zajištění stavebního povolení, 
c) zajištění technického dozoru investora, 
d) spolupráce s projektantem na všech stupních, 
e) spolupráce při vyhodnocení nabídek uchazečů o stavební zakázku, 
f) zajištění kolaudace stavby, 
g) příprava podkladů pro zápis stavby do katastru nemovitostí, 
h) servis při řešení reklamací, vad a nedodělků po dobu 36 měsíců od převzetí hotové 

stavby investorem 2x ročně, 
i) zpracování příručky BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., 
j) zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. v průběhu realizace 

stavby. 
3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na zajištění 

inženýrské činnosti: 
1) Ing. Tomáš Hampl pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
2) Ing. Michal Vereščák odbor koordinátor dotací EU 
3) zástupce právního odd.  

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění inženýrské 
činnosti: 
1) JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
2) Ing. František Hruša  náměstek primátora 
3) Ing. Tomáš Hampl  pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
4) Ing. Michal Vereščák  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odd.  
 
návrh náhradníků členů komise: 
1) Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2) Milan Šír    náměstek primátora 
3) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
4) Veronika Fialová  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odboru  

5. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 

subjekt kontaktní osoba sídlo 

Ing. Vladimír Wünsch W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch Ruprechtická 49/387, 46001 Liberec 

 

INVESTING CZ spol. s r. o. Ing. Josef Nadrchal Štefánikovo nám. 780, 46001 Liberec 

REAL engineering spol. s r. o. Ing. Milan Šulc Zlínská 611/1, 46010 Liberec 3 

SIAL architekti a inženýři spol. s r. 
o. Liberec 

Ing. Karel Novotný U Besedy 8/414, 46001 Liberec 

Roman Nový MANTON Roman Nový Dubový vrch 379, 46015 Liberec 
6. předpokládaná hodnota VŘ činí 5,700.000,- Kč bez DPH (6,783.000,- Kč vč. DPH), 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti 

na akci „Revitalizace městských lázní a dostavba depozitáře“, 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

výběrového řízení. 
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Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 586/09 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace pro akci "Výukový bazén 
Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu – akce „Výukový bazén Liberec“, 
2. pokračování v přípravných pracích na akci „Výukový bazén Liberec“ vedoucích ke 

zpracování projektové dokumentace ve stupních: 
a) DÚR (dokumentace pro územní řízení), 
b) DSP (dokumentace pro stavební povolení), 
c) DZS (dokumentace pro zadání stavby), 

3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele výše uvedených projektových dokumentací dle 
přiložené zadávací dokumentace, 

4. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběru zhotovitele projektové 
dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS: 
1) Ing. Tomáš Hampl pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
2) Ing. Michal Vereščák odbor koordinátor dotací EU 
3) zástupce právního odd.  

5. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové dokumentace ve 
stupni DÚR, DSP a DZS: 
1) JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
2) Ing. František Hruša  náměstek primátora 
3) Ing. Tomáš Hampl  pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
4) Ing. Michal Vereščák  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odd.  
 
návrh náhradníků členů komise: 
1) Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2) Milan Šír    náměstek primátora 
3) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
4) Veronika Fialová  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odboru  

6. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 

subjekt kontaktní osoba sídlo 

h-projekt s.r.o. Ing. Petr Hruschka Navrátilova 1, 110 00 Praha 1 

SIAL architekti a inženýři spol. s r. 
o. Liberec 

Ing. Karel Novotný U Besedy 8/414, 46001 Liberec 

Projektový ateliér DAVID s. r. o. Ing.arch. Ladislav David Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 

BFB - studio, spol.s r. o. Ing.arch. Antonín Buchta Komunardů 3, 170 00 Praha 7 

Bazény a wellness s. r. o. Ing. Milan Šmíd Nad Šutkou 41 E, 18200 Praha 8 
7. předpokládaná hodnota VŘ činí 5,800.000,- Kč bez DPH (6,902.000,- Kč vč. DPH), 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací 
EU: 
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1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci „Výukový bazén Liberec“, 

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 587/09 

Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Výukový bazén Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pokračování v přípravných pracích na akci „Výukový bazén Liberec“ vedoucích k získání 
příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci a zajištění technického dozoru 
investora, 

2. vyhlášení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti: 
a) spolupráce s projektantem na všech stupních, 
b) zajištění územního rozhodnutí, 
c) zajištění stavebního povolení, 
d) spolupráce při vyhodnocení nabídek uchazečů o stavební zakázku, 
e) technický dozor investora, 
f) zajištění kolaudace stavby, 
g) příprava podkladů pro zápis stavby do katastru nemovitostí, 
h) servis při řešení reklamací, vad a nedodělků po dobu 36 měsíců od převzetí hotové 

stavby investorem 2x ročně, 
i) zpracování příručky BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., 
j) zajištění funkce koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. v průběhu realizace 

stavby, 
3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na zajištění 

inženýrské činnosti: 
1) Ing. Tomáš Hampl pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
2) Ing. Michal Vereščák odbor koordinátor dotací EU 
3) zástupce právního odd.  

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění inženýrské 
činnosti: 
1) JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
2) Ing. František Hruša  náměstek primátora 
3) Ing. Tomáš Hampl  pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 

dotací EU 
4) Ing. Michal Vereščák  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odd.  
 
návrh náhradníků členů komise: 
1) Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2) Milan Šír    náměstek primátora 
3) Mgr. Jiří Pilný   odbor koordinátor dotací EU 
4) Veronika Fialová  odbor koordinátor dotací EU 
5) zástupce právního odboru  

5. seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky: 

subjekt kontaktní osoba sídlo 

Miroslav Roučka Miroslav Roučka Národní 368, 46008 Liberec 
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František Hanzlík František Hanzlík Polesí 14, 46353 Rynoltice 

INVESTING CZ spol. s r. o. Ing. Josef Nadrchal Štefánikovo nám. 780, 46001 
Liberec 

Projektový ateliér DAVID s. r. o. Ing.arch. Ladislav David Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 

S - Projekt Liberec s. r .o. Ing. Pavel Macháček Mydlářská 105/10, 46010 Liberec 
6. předpokládaná hodnota VŘ činí 2,700.000,- Kč bez DPH (3,213.000,- Kč vč. DPH), 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti 

na akci „Výukový bazén Liberec“, 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 

výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 588/09 

Schválení zahájení tvorby tématického Integrovaného plánu rozvoje města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zahájením tvorby tematického Integrovaného plánu rozvoje města s názvem „IPRM Liberec – 
atraktivní a kvalitní život v Liberci“, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 589/09 

Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory 
pro volné pobíhání psů 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 507/09 ze dne 1. 9. 2009, 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce, kterou se upravují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora,  
předložit obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, Zastupitelstvu města Liberce 
k projednání. 

Termín: 29. 10. 2009 
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USNESENÍ Č. 590/09 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od 
podpisu smlouvy s těmito občany: 
08 / 2009 
Vodička Miloslav  Liberec 6, Pastelová 1084/7   XVIII – 43 
Dušková Jiřina  Liberec 11, Londýnská 103/23   XVIII B – 16 
Kysilková Marie  Liberec 10, Jáchymovská 261/44  NO – 179 
Mečířová Hana  Karviná, Tovární 2446    STL – 46 
Vejvoda František  Liberec 22, Křižanská 90   XVI – 3 
Kučerová Alena  Liberec 4, Lípová 597/9    STF – 39 
Jiřík Antonín  Liberec 8, Ještědská 112/76   XIV – 127 
Pecháčková Libuše  Liberec 13, Borový vrch 168/4   T – 14 
Müller Vladimír  Hradec Králové, Rybova 1899   K – 39 
Lehotská Miroslava  Liberec 7, Volgogradská 9/24   III – 155 
Kusák Petr   Liberec 3, Oldřichova 208/20   STF – 44 
Vebrová Eva  Liberec 4, Revoluční 127/9   STL – 10 
Dostálová Soňa  Liberec 3, Hanychovská 24   XVI – 5 
Fišerová Miloslava  Liberec 2, Brněnská 370/2   STA – 21 
Šmahel Bohumil  Liberec 15, Nezvalova 664   STL – 48 
Musil Zdeněk Ing.  Liberec 15, Wolkerova 438/9   STF – 66 
Pelikán Jiří   Liberec 12, Letná 435/8    KZ E – 17 
Bernalová Miroslava Raspenava, Fučíkova 621   KZ V – 38 
Hylmar Jiří   Liberec 14, Na Pískovně 661   XVI – 1 
Třešňáková Václava Liberec 3, Cechovní 357/5   DK – 90 
Moulisová Jaroslava Liberec 6, U Potůčku 612   H – 30 
Kojanová Eliška  Liberec 3, Na Humnech 158/11   S – 21 
Stará Božena  Stráž pod Ralskem, Jižní 290   XIV – 100 
Šádková Eva  Liberec 23, Hodkovická 410   STC – 27 
Chudoba Zdenek  Liberec 7, Ještědská 57/29   III – 37 
Kavková Alena  Liberec 6, Sametová 719/14   STK – 36 
Háyková Božena  Liberec 5, B. Němcové 498/2   STE – 37 
Cmíral Martin  Liberec 33, Heřmánková 75   Z 7 – 27 
Halíř Vladimír  Liberec 11, Ostašovská 367/10   STD – 23 
Padrta Miroslav  Liberec 15, Dětřichova 495   STL – 13 
Férová Lydie  Liberec 25, Kašparova 74   G – 25 
Muchová Elvíra  Liberec 33, Heřmánková 30   DK – 495 
Steiner Petr   Liberec 14, Konopná 635/5   K – 21 
Nožičková Marcela  Liberec 30, Kozácká 990   L – 173 
Kulhánková Anna  Liberec 16, Lukašovská 12   III – 39 
Barák Josef   Liberec 6, Sametová 711/31   Z 6 – 18 
Lieber Petr   Dlouhý Most E 24    C – 45a 
Krupičková Jitka  Liberec 5, SNP 351/7    III – 160 
Krsková Edeltraud  Liberec 6, Dobiášova 855/4   STL – 47 
Drahoňovská Eva  Liberec 1, Masarykova 4a   M – 42 
Hladíková Květuše  Jablonec nad Nisou, Mšenská 56  VI – 54 
Richter Václav  Liberec 6, Gagarinova 805   G – 11 
Pavlíček Vladimír  Kadaň, 1. máje 1525    NO – 134 
Kin Jiří   Liberec 6, Vlnařská 8371   STE – 39 
Dančíková Věra  Liberec 4, Zámečnická 562/6   HK – 309 
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Horáčková Ludmila  Liberec 3, Matoušova 62   STL – 29 
Pešková Ivana  Hrádek nad Nisou, Starý Dvůr 730/1  STF – 28 
Plocková Jiřina  Liberec 6, Zelené údolí 1026   III – 159 
Dytrychová Rosálie  Liberec 14, Na Pískovně 658/26  STL – 7 
Bartůšek Vladimír  Liberec 6, Horní Kopečná 643   STK – 32 
Skalická Eva  Liberec 3, Orlí 2    M – 57 
Schmidtová Jana  Liberec 6, Na Jezírku 625   M – 27 
Moravcová Hana  Liberec 1, Husova 65    J – 27 
Morávek Ivan  Stráž pod Ralskem, Jižní 325   K – 26 
Zajícová Daniela  Liberec 15, Smolný vrch 424   XVIII – 107 
Režný Zdeněk  Liberec 1, Riegrova 1280/10   K – 11 
Bílek Josef   Liberec 1, Zeyerova 20    XI – 108 
Němcová Marcela  Liberec 7, Křižíkova 153/60   STF-65 
Rennerová Božena  Liberec 25, Na Srázu 322   III – 116 
Němeček Slavomír Ing. Liberec 15, Vlčí vrch 673   G – 30a 
Jantschová Emilie  Liberec 9, Husitská 33/181   L – 161 
Paroubková Irena  Hejnice, Ferdinandov 227   HK – 333 
Floriánová Drahomíra Liberec 6, Na Žižkově 244/40   HK – 142 
Wallisch Jan Ing.   Liberec 3, Sázavská 1    DK – 527 
Jirásek René  Liberec 1, 5. května 339/33   HK – 85 
Rejn Pavel   Liberec 1, Masarykova 38/508   STC – 10 
Šebela Petr   Liberec 25, Česká 498    V 1 – 32 
Šťastný Miloslav  Hrádek nad Nisou, Zlatá výšina 740  KZ II – 11 
Horák Zdeněk  Liberec 15, Nezvalova 658   KZ A – 19 
Blažek Jaroslav  Liberec 12, Šimáčkova 452/1   L – 86 
Hromádko Josef  Liberec 3, Matoušova 62   STL – 12 
Veselský Karel  Liberec 5, Dvorská 397/24   STA – 33 
Koval Bohuslav  Liberec 11, Rolnická 224/2   KZ A – 26 
Schiffnerová Božena Liberec 15, Olbrachtova 616   DK – 17 
Plachecký Petr  Liberec 10, V zahradách 27   KZ D – 2 
Porkertová Naděžda Jablonec nad Nisou, Třeboňská 4664/8  KZ XI – 21 
Žemličková Marie  Liberec 6, Sametová 714/4   HK – 206 
Ira Juraj   Liberec 4, M. Horákové 339/12   III-125 
Šesták Miroslav  Liberec 15, Franklinova 575   HK-180 
Brixová Anna  Stráž n/N., Studánecká 76   H-19 
Vainerová Blanka  Liberec 6, Gagarinova 766   STD-44 
Ježková Helena  Liberec 5, Fučíkova 175/9   KZ-F-19 
Johanová Jana  Liberec 8, Kubelíkova 455/62   STA-35 
Helmichová Hana  Liberec 3, Americká 791/84   STK-4 
Tatar Ivan   Liberec 6, Broumovská 696/23   DK-111 
Janoušek Otto, Dr.  Liberec 10, Jáchymovská 260   M-29 
Hölzlová Hana  Liberec 22, Svárovská 52   Z9-4 
Chromá Maria  Liberec 10, Na Nábřeží 368/7   L-231 
Benešová Alena  Liberec 12, Šimáčkova 400   STL-45 
Novák Miroslav  Liberec 23, Hodkovická 431   B-31 
Černohlávek Petr  Liberec 7, Gagarinova 790/2   G-13 
Mládková Helena  Liberec 7, Ještědská 480/9   Z7-18 
Mrkvičková Ivana  Praha 6, Kolátorova 14    D-40 
Frys Milan   Stráž n/N., Mimoňská 279   KZ-A-30 
Frys Milan   Stráž n/N., Mimoňská 279   KZ-A-22 

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. 
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Termín: 16. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 591/09 

Výpůjčka přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení z domácností 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce 1 ks přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení s firmou Asekol s. r. 
o., Dobrušská 1,140 00 Praha 4, 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
aby uzavřela s firmou Asekol s. r. o. příslušnou smlouvu o výpůjčce. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 592/09 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Navrženou změnu znění Tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného 
tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje s platností od 15. 10. 2009, 

a  v y d á v á  

Nařízení Statutárního města Liberec č. 4/2009, kterým se mění Tarif městské dopravy v Liberci 
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění, které je přílohou tohoto 
materiálu. 

USNESENÍ Č. 593/09 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. - projednání zprávy o stavu 
hospodaření a majetku společnosti k 30. 6. 2009 

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

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. k datu 30. 
6. 2009. 

USNESENÍ Č. 594/09 

Založení příspěvkové organizace statutárního města Liberec - Městské lesy 
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Liberec, p. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřízením příspěvkové organizace statutárního města Liberec – Městské lesy Liberec, p. o., 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. Zastupitelstvu města 
Liberec k projednání. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 595/09 

Bezúplatný převod majetku České republiky - Ministerstva vnitra na statutární 
město Liberec, přijetí daru od České republiky - Krajského ředitelství policie 
Severočeského kraje statutárním městem Liberec a přijetí daru od České 
republiky – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) bezúplatný převod majetku České republiky – Ministerstva vnitra na statutární město Liberec 
– 5 párů hasičské zásahové obuvi a 4 komplety ochranného obleku BUSHFIRE CZ;  

2) přijetí daru od České republiky – Krajského ředitelství policie Severočeského kraje 
statutárnímu městu Liberec- zařízení výstražné a rozhlasové s příslušenstvím;  

3) přijetí daru od České republiky – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
statutárnímu městu Liberec – V3S speciální terénní automobil; 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového řízení, 
zajistit převod výše uvedeného materiálu do majetku statutárního města Liberec. 

Termín: do 10/2009 

USNESENÍ Č. 596/09 

Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

- se založením zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o. se sídlem U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec II – Nové Město, přičemž tato právnická osoba bude sdružovat 
statutární město Liberec a Liberecký kraj za účelem získání podpory na záchranu a obnovu 
horského hotelu na Ještědu;  

- se zněním zakladatelské smlouvy a stanov tohoto sdružení ve znění dle příloh k důvodové 
zprávě; 

- se jmenováním zástupců statutárního města Liberec ve výboru sdružení, a sice: 
 Ing. Jiří Kittner, bytem trvale Boženy Němcové 499/4, Liberec V – Kristiánov; 
 Ing. Tomáš Hampl, bytem trvale Purkyňova 594/29, Liberec I – Staré Město; 
 JUDr. Marek Řeháček, bytem trvale Wintrova 493/ 28,  Liberec II - Nové Město;  

- se zmocněním Ing. Lidie Vajnerové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a zástupkyně 
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Libereckého kraje ve výboru zakládaného sdružení, k podání návrhu na zápis zájmového 
sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o. se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II – 
Nové Město do registru zájmových sdružení právnických osob; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o. se sídlem U 
Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II – Nové Město ke schválení zastupitelstvu města vč. zakládacích 
dokumentů a zástupců SML ve výboru sdružení. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 597/09 

Záměr měření rychlosti vozidel Městskou policií Liberec 

„Bezpečná cesta do školy“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

projekt měření rychlosti vozidel Městskou policií Liberec „Bezpečná cesta do školy“   
a  u k l á d á  
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
projednat a uzavřít příslušné smlouvy se subjekty uvedenými v důvodové zprávě a zajistit realizaci 
záměru měření rychlosti vozidel Městskou policií Liberec „Bezpečná cesta do školy“ v termínu do 
konce roku 2009. 

Termín: do 31. 12. 2009  

USNESENÍ Č. 598/09 

Přesun operačního střediska městské policie z budovy KÚ do budovy MML 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměr přesunu Operačního střediska Městské policie Liberec z budovy krajského úřadu do sídla 
Městské policie v  Liberci , ul. 1. máje 108/48, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
projednat a vypovědět příslušné smlouvy v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Termín: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 599/09 

Hodnocení 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. září 2009 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 8. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 24. září 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 
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Rada města obdržela tuto písemnou informaci: 
Informace – Poděkování členům Rady města Liberec a Magistrátu města Liberec, odboru 

technické správy veřejného majetku, za řešení dopravní situace mezi Lukášovskou a 
Lučanskou ulicí 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
Přílohy k usnesení č.: 589/09, 592/09, 593/09, 596/09. 


