
 

U S N E S E N Í  
 ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 20. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 600/09 

Pilínkovská – lávka pro pěší 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu - akce „Pilínkovská – lávka pro pěší“, 
2. pokračování v přípravných pracích na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ vedoucích ke 

zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS a současně k získání příslušného 
stavebního povolení na výše uvedenou akci, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit výběr zpracovatele projektové dokumentace, 

včetně inženýrské činnosti související se zajištěním stavebního povolení, a následně zajistit 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009  

2) zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku a následně do návrhu 
plánu investičních akcí pro rok 2010 návrh na stavební realizaci výše uvedené akce,  

Termín: Neprodleně 

3) zajistit odeslání odpovědi zástupcům občanů čtvrtí Doubí, Hanychova a Pilínkov ve smyslu 
přijatých návrhů a opatření. 

Termín: 30. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 601/09 

U Mlýna – lávka pro pěší 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu - akce „U Mlýna – lávka pro pěší“, 
2. pokračování v přípravných pracích na akci „U Mlýna – lávka pro pěší“ vedoucích ke 

zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS a současně k získání příslušného 
stavebního povolení na výše uvedenou akci, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) na akci „U Mlýna – lávka pro pěší“ zajistit výběr zpracovatele projektové dokumentace, 

včetně inženýrské činnosti související se zajištěním stavebního povolení, a následně zajistit 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, 
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Termín kontrolní: 31. 12. 2009  

2) zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku a následně do návrhu 
plánu investičních akcí  pro rok 2010 návrh na stavební realizaci výše uvedené akce.   

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 602/09 

Stav veřejné komunikace ul. U Jánského Kamene - podnět občanů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Mgr. Davida Havlíka, bytem Svatoplukova 649/10, Liberec, týkající se opravy komunikace 
U Jánského Kamene, 

s c h v a l u j e  

provedení běžné údržby komunikace U Jánského Kamene, prostřednictvím smluvního zhotovitele 
realizace prací běžné údržby komunikací v termínu do 31. 7. 2010, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) zajistit realizaci běžné údržby komunikace U Jánského ve schváleném termínu, 

Termín: 31. 7. 2010 
2) odeslat odpověď na podnět Mgr. Davida Havlíka ve smyslu přijatých opatření a předloženého 

návrhu. 

Termín: 30. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 603/09 

Provedení opravy části komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod lesem a p.p.č. 
239/1, schválení výsledku veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení opravy části komunikace Irkutská v úseku 
mezi ul. Pod lesem a p.p.č. 239/1“, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit naplnění všech náležitostí souvisejících s realizací a dokončením akce „Provedení opravy 
části komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod lesem a p.p.č. 239/1“. 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009  

USNESENÍ Č. 604/09 

Koncepce řízení dopravy ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o zpracování studie „Koncepce řízení dopravy ve městě Liberci“, 
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a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:  
1) předložit radě města ke schválení návrh na sestavení odborné pracovní skupiny jako 

odborného poradního orgánu rady města,  

Termín: 3. 11. 2009 
2) zajistit zpracování vlastní oponentury studie „Koncepce dopravního řízení  ve městě Liberec“, 

popř. zpracování variantních návrhů, a následně tyto výstupy projednat v navržené odborné 
komisi,   

Termín kontrolní: 01/2010 
3) zajistit zpracování  konečného návrhu koncepce dopravního řízení ve městě Liberec, 

mechanizmu realizace jednotlivých investic, včetně návrhu na stanovení priorit a časového 
harmonogramu a po jeho zpracování jej předložit ke schválení radě města. 

Termín kontrolní: 02/2010 

USNESENÍ Č. 605/09 

Nařízení statutárního města Liberec, kterým se vymezují neudržované úseky 
místních komunikací, chodníků a schodišť 

Rada města po projednání 

v y d á v á  

„Nařízení statutárního města Liberec, kterým se vymezují úseky místních komunikací, chodníků a 
schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí“, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit v součinnosti s právním odborem zveřejnění nařízení na úřední desce a webových 
stránkách statutárního města Liberec. 

Termín: 15. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 606/09 

Most Pilínkovská 

Petice za vybudování lávky pro pěší a cyklisty v místě demolice mostu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici za vybudování lávky pro pěší a cyklisty v místě demolice mostu „Most Doubí“ (podací číslo 
14/09/S), 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání odpovědi autorům petice. 

Termín: 30. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 607/09 
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Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body : 

I. Bezúplatný převod  
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1293/6, 1294/6, 
1294/5, 1302/32, 1302/33, 1302/35, 1293/48 a nově vzniklých pozemků p.č. 1293/49, 1293/50 a 
1293/51 oddělené na základě GP č. 1070-669/2009 z p.č. 1293/46 a pozemku p.č. 1294/13 
oddělený na základě GP č. 1070-669/2009 z pozemku p.č. 1294/11, vše v k. ú. Růžodol I., z 
vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 do 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
IČ: 45797072. 

II. Prodej  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 410/1, v k. ú. Liberec, do SJM Vlk Tomáš, 
bytem nám. Sokolovské 261/17, Liberec I – Staré Město a JUDr. Vlková Barbora, bytem 
Zborovská 807/5, Liberec I – Staré Město, za kupní cenu 40.000,- Kč. 

III. Směna 
Rada města po projednání souhlasí s předloženým návrhem směny pozemku p.č. 186/6, trvalý 
travní porost o celkové výměře 9 m2, v k. ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, ve vlastnictví 
statutárního města Liberec za pozemek p.č. 184/7, zahrada o celkové výměře 13 m2 , v k. ú. Dolní 
Hanychov, obec Liberec, ve vlastnictví paní Taťány Hrubé, bytem Vnější 1389, Liberec 30 – 
Vratislavice nad Nisou.  

a  u k l á d á  

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

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 608/09 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s přijetím daru p.p.č. 592/2 o celkové výměře 7 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. 
Ruprechtice, obec Liberec, od Vorla Josefa Ing., bytem Na Kopci 1190/3, 460 14 Liberec 14, 

b) s přijetím daru p.p.č. 587/18 o celkové výměře 25 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. 
ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Vorla Jana, bytem Na Kopci 1190/3, 460 14 Liberec 14,  

c) s přijetím daru p.p.č. 2042/6 o celkové výměře 18 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Musilové Petry, bytem Jahodová 170, Krásná Studánka 
460 01 Liberec 1,  

d) s přijetím daru p.p.č. 587/19 o celkové výměře 21 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. 
ú. Ruprechtice, obec Liberec, od SJM Rindla Pavla a Rindlové Kateřiny Ing., bytem Generála 
Píky 803/4, 460 01 Liberec 1, Nezamyslova 1291/7, 460 14 Liberec 14,  

e) s přijetím daru stavby komunikace umístěné na p.p.č. 592/2, 587/18, 2042/6, 587/19 od 
Sdružení Liberec – Nezamyslova,  

f) s přijetím daru stavby komunikace umístěné na p.p.č. 587/4, 2042/1, 2042/3, 2043/1, 2043/2, 
v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Sdružení Liberec – Nezamyslova, kdy příslušné 
pozemkové parcely jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec, 

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

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 609/09 

MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho následné 
předání SVS a. s. 

rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s převedením finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč na úpravu  kanalizačního řadu v ul. 
Písecká (k. ú. Dolní Hanychov, obec Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení do 
rozpočtu odboru rozvojových projektů,  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,   
a) předložit návrh na  financování úpravy kanalizačního řadu v ul. Písecká z rozpočtu Městského 

fondu rozvoje bydlení ke schválení v zastupitelstvu města, 

Termín: 10/2009 
b) po schválení financování úprav kanalizačního řadu v ul. Písecká v zastupitelstvu města: 

- zajistit realizaci výše zmíněných činností, 
- po provedení těchto činností zajistit předání kanalizačního řadu do správy příslušnému 

správci majícímu oprávnění k provozu a správě tohoto zařízení. 

Termín kontrolní: 03/2010 

USNESENÍ Č. 610/09 

Úprava smluvního vztahu (HANE Interiér s. r. o.)  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost společnosti HANE Interiér s. r. o., tř. Dr. M. Horákové 413/9, Liberec IV, IČ: 25043811, 
týkající se úpravy termínů sjednané Smlouvou o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180 
pro předložení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a pravomocného stavebního povolení  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a koupi věci, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
předložit upravený Dodatek č. 2. ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180 
zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009  

USNESENÍ Č. 611/09 

Úspora spotřeby energie - projekty na zateplování základních škol-požadavky na 
rozpočet města 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

požadavky na rozpočet města v souvislosti s realizací projektů zateplování ZŠ v roce 2010: 
1. ZŠ Lesní-realizace úspor energie, 
2. ZŠ Vrchlického-realizace úspor energie, 
3. ZŠ Jabloňová-realizace úspor energie, 

s c h v a l u j e  

pokračování projektů: 
ZŠ Lesní-realizace úspor energie, 
ZŠ Vrchlického-realizace úspor energie,  
ZŠ Jabloňová-realizace úspor energie spočívající v:  
 předložení kompletních podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření 

Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a EU, 
 realizaci projektů 6 – 9/2010, 

a  u k l á d á  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do návrhu rozpočtu 2010 pro odbor školství, kultury a sportu odpovídající částky na 
realizaci projektu. 

Termín: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 612/09 

MŠ Stromovka – 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.08006673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR podepsanou ředitelem Fondu 3. 9. 2009, 

2. s přijetím dotace na projekt MŠ Stromovka-realizace úspor energie v rámci Operačního 
programu Životního prostředí ve výši: 

100.872,00 Kč ze Státního fondu životního prostředí 
1,714.832,00 Kč z EU-Fond soudržnosti 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08006673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí podepsanou ředitelem Fondu 3. 9. 2009 a přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 613/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
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I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 277/2 včetně 

stavby, 277/3, 279, 280, k. ú. Liberec kupujícím:  
Petr Votava a Monika Votavová, bytem nám. Dr. E. Beneše 2/10,460 01 Liberec 3  
           75 % nemovitostí, 
Pavel Novák, bytem Purkyňova 952/3, 460 01 Liberec 1    25 % nemovitostí, 
za kupní cenu 1,302.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky  p.č. 461/2, 
461/5včetně objektu, k. ú. Liberec kupujícím: 
GYM s. r. o., IČ: 25422910, sídlem Fojtka 2, 463 31 Mníšek, za kupní cenu 1,062.000,-Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

3. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 651/2, k. ú. 
Liberec, kupujícím: Blažena Otmarová, bytem Křečhoř 95, 280 02 Kolín, za kupní cenu 
47.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 651/3, k. ú. 
Liberec, kupujícím: manželé Hynek Cholasta a Naděžda Cholastová, oba bytem Na Kopečku 
100/3, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, za kupní cenu 47.000,-Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

5. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 651/4, k. ú. 
Liberec, kupujícím: Dagmar Hašková, bytem Jeníšovice 38, 468 33 Jablonec nad Nisou, za 
kupní cenu 45.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

6. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 722/1, k. ú. 
Liberec, kupujícímu: O – CONSULT s. r. o, IČ: 44567448, sídlem Baarova  48/4, 460 01 
Liberec – Staré Město, za kupní cenu 30.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

7. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č.1064/2, k. ú. 
Liberec, kupujícím: BAHAM, spol. s r. o., IČ: 61328731, se sídlem Liberec V, Kristiánov, 
náměstí Českých bratří 78, PSČ 460 01, za kupní cenu 108.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

8. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č.1099, k. ú. 
Liberec, kupujícím: HELLAS STAR, spol. s r. o., IČ: 14868237, se sídlem Liberec 4, 
Moskevská 142/47, PSČ 460 01, za kupní cenu 399.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

9. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č.2049/3 a 2049/4, 
k. ú. Liberec, kupujícímu: Tomáš  Třešňák, bytem Heliova 287/18, Liberec 1, za kupní cenu 
60.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

10. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č.2083/1, k. ú. 
Liberec,  kupujícím: Společenství Pavlovická 1267/2 a Ruprechtická 1268/13 a 1269/13A, IČ: 
25429396, se sídlem Liberec, Ruprechtická 1268/13, PSČ 460 01, za kupní cenu 168.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

11. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2083/16, k. ú. 
Liberec, kupujícím: Společenství Pavlovická 1267/2 a Ruprechtická 1268/13 a 1269/13A, IČ: 
25429396, se sídlem Liberec, Ruprechtická 1268/13, PSČ 460 01, za kupní cenu 494.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
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schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
12. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2083/17, k. ú. 

Liberec, kupujícímu: Stanislav Dušátko, bytem Ruprechtická 533/15, Liberec 1, za kupní cenu 
88.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

13. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2083/18, k. ú. 
Liberec, kupujícím: manž. František Teplý a Daniela Teplá, bytem Pavlovická 17/773, Liberec 
1, za kupní cenu 3.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

14. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 3419/1, k. ú. 
Liberec kupující: Drahomíra Máslová, bytem Raisova 1036/4, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 
286.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

15. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 3635/1 díl a), k. 
ú. Liberec, kupujícím: manž. Vladimír Kaprálek a Ivona Kaprálková, bytem Pastevní 213, 
Jeřmanice, za kupní cenu 6.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

16. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 4850/2 a 4851/1, 
k. ú. Liberec, kupujícímu: František Jouza, bytem Zborovská 842, Liberec 1, za kupní cenu 
458.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

17. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 4907, 4908, 
4924, 4925, 4928, 4929, 4932/1, 4933, 4932/3 včetně objektu garáže, 4932/4 včetně objektu 
garáže, 4932/5 včetně objektu garáže, 4932/6 včetně objektu garáže kupujícím: Alexandr 
Kendik, bytem Pražská 10/11, Liberec 3 – Jeřáb, podnikající pod obchodním jménem 
Alexandr Kendik JUNIOR, IČ: 10430245 se sídlem Soukenné nám.121/1, 460 01 Liberec 4, 
za kupní cenu 1,547.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

18. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5191/2, k. ú. 
Liberec, kupujícím: manž. Jarmila Škodová a Václav Škoda, bytem Dobrovského 456/32, 
Liberec 2, za kupní cenu 23.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

19. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5191/11, k. ú. 
Liberec, kupujícím: manž. Eva Spálenská a Martin Spálenský, bytem Valdštejnská 416, 
Liberec 2, za kupní cenu 43.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

20. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 5628/10 a 
5628/13, k. ú. Liberec, kupujícím: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1211 
v Přemyslově ulici Liberec, IČ: 25454820, se sídlem Liberec 1, Přemyslova 1211/4, PSČ 460 
01, za kupní cenu 446.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

21. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5628/11, k. ú. 
Liberec, kupujícím:  
manž. Jaromír Pasecký a Olga Pasecká, bytem Přemyslova 1212, Liberec 1,   
       1/3, 
Jitka Sůrová, bytem Přemyslova 1212, Liberec 1,   1/3, 
Vladimír Hampl, bytem Alšova 1296/9, Liberec 1,   1/3, 
za kupní cenu 28.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

22. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5656/2, k. ú. 
Liberec, kupujícím: manž. Radim Nyč a Vladimíra Nyčová, bytem Dr. M. Horákové 182/110, 
Liberec 6, za kupní cenu 25.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

23. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 398/17, k. ú. 
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Dolní Hanychov, kupujícím: Martin Barvínek, bytem Finská 275/19, 460 08 Liberec 8, za 
kupní cenu  42.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

24. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti:  pozemek p.č. 175, k. ú. Janův 
důl u Liberce, kupující: Vladislav Brodský, bytem Volgogradská 44/61, 460 07 Liberec 9, za 
kupní cenu 401.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

25. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 168/29, 168/30, 
168/32, 168/34, k. ú. Františkov u Liberce, kupujícímu: Společenství vlastníků Klášterského 
255, Liberec, IČ: 25490281, se sídlem Liberec X, Františkov, Klášterského 255, PSČ 460 10, 
za kupní cenu 109.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

26. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 220/22, k. ú. 
Františkov u Liberce, kupujícím: manž. Jan Maštalíř a Jiřina Maštalířová, bytem Jáchymovská 
242, Liberec 10, za kupní cenu 18.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

27. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 220/31, k. ú. 
Františkov u Liberce, kupující: Alena Pavlová, bytem Jáchymovská 242, Liberec 10, za kupní 
cenu 18.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

28. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 220/58, k. ú. 
Františkov u Liberce, kupujícím: manž. František Svoboda a Judita Svobodová, bytem 
Mánesova 249/5, Liberec 10, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

29. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 37/3, k. ú. 
Růžodol I, kupujícím: Ludmila Hochmanová, bytem Letná 433, 460 01 Liberec 12, za kupní 
cenu 61.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

30. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 459/2, k. ú. 
Růžodol I, kupujícímu: Jiří Jeníkovský, bytem Mírová 192/12, Liberec 11, za kupní cenu 
2.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

31. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1485, k. ú. 
Růžodol I., kupující: Christa Hájková, bytem Pražská 134/8, Liberec 2, za kupní cenu 14.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

32. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 805/2, k. ú. 
Ruprechtice, kupujícímu: Mgr. Jan Paleček, bytem U Obrázku 945, Liberec 14, za kupní cenu 
52.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

33. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 873/3, k. ú. 
Ruprechtice, kupujícímu: Pavel Antes, bytem U Slunečních Lázní 265, Liberec 14, za kupní 
cenu 4.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

34. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1411/2, k. ú. 
Ruprechtice kupujícímu: NISA REALITY s. r. o, IČ: 26728206, sídlem Liberec III, Jeřáb, 1. 
máje 342, PSČ 460 01, za kupní cenu 13.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

35. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 1567/8, k. ú. 
Ruprechtice, kupující: Eva Vojtíšková, bytem Lesní 461/41, Liberec, za kupní cenu 4.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode 
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dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
36. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 2075/2, 2076/1, 

k. ú. Ruprechtice, kupujícím: 
1. manželé Ing. Zuzana Poláková a Miloslav Polák, oba bytem U Trianglu 1019, 460 14 
Liberec 14, za kupní cenu 450.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 
2. manželé Ing. Luboš Vít a Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 Liberec 
1, za kupní cenu 450.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

37. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 1015/2, k. ú. 
Starý Harcov, kupujícímu: Dalibor Štěpán, bytem Na Zvonku 55, Liberec 15, za kupní cenu 
69.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

38. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 1841/1, k. ú. 
Starý Harcov, p.č. 6473, k. ú. Liberec, kupujícím v pořadí: 
1. Ing. Petr Maryško a Iva Maryšková, oba bytem Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4, za kupní 
cenu 755.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Kamil Hruda a Soňa Hrudová, oba bytem Březnická 541, 460 14 Liberec 14,  
     50 % nemovitostí, 
Jan Bek a Květuše Beková, oba bytem Kmochova 778/14, 460 14 Liberec 14,  
     50 % nemovitostí, 
za kupní cenu 755.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne  marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

39. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 134/4, p.č. 
137/4, k. ú. Karlinky, kupující: Iša Černá, bytem Šafaříkova 483/9, 460 01 Liberec 2, za kupní 
cenu 123.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

40. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 11, k. ú. Doubí u 
Liberce, kupující: Ludvík Šišmiš, Dagmar Šišmišová, oba bytem Obilná 65, 463 12 Liberec 
23, za kupní cenu 187.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

41. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 490/118, k. ú. 
Doubí u Liberce, kupující: Libuše Kratochvílová, bytem Mařanova 349, 463 12  Liberec 23, za 
kupní cenu 13.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

42. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 490/120, k. ú. 
Doubí u Liberce, kupující: Vladimír Nevrkla, bytem Haškova 942/20, 460 06 Liberec 6, 
Blanka Nevrklová, bytem Mařanova 351, 463 12 Liberec 23, za kupní cenu 16.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

43. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 602/5, k. ú. 
Vesec u Liberce, kupující: Hana Jakoubková, bytem U Sirotčince 553/1, Liberec 4, za kupní 
cenu 18.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

44. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 1037/3, 1037/4, 
1040/2, 1040/14, k. ú. Vesec u Liberce, kupující: Ing. Jiří Klíma, bytem Doubecká 528/9, 198 
00 Praha 9, za kupní cenu 23.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

45. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 1355/15, k. ú. 
Vesec u Liberce, kupujícím: Martin Sýkora, Jana Sýkorová, oba bytem  Malá 444, Liberec 25, 
za kupní cenu 96.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
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smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
46. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 1860, 1861 a 

1868/2, k. ú. Vesec u Liberce, kupující: Marie Brožová, bytem Nákupní 177, Liberec 31, za 
kupní cenu 138.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

47. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 715/1, k. ú. 
Krásná Studánka, kupujícímu: Oldřich Drešer, bytem Ztracená 211, Liberec 31, za kupní cenu 
30.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

48. Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemek p.č. 623/5, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, kupujícímu:  
Petr Rydzi, bytem Raspenavská 12, Liberec 32, ideální podíl                   50 % nemovitosti, 
Zdeněk Pagač, bytem Burianova 917/7, Liberec 6, ideální podíl           50 % nemovitosti, 
za kupní cenu 30.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

II. Prodej budovy 
Rada města dne 20. 10. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: budova č.p. 830, ul. Železná, 
Liberec 1 včetně pozemku p.č. 461/4, k. ú. Liberec, kupujícímu: GYM s. r. o., IČ: 25422910, se 
sídlem Fojtka 2, Mníšek, PSČ 460 31, za kupní cenu 800.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

MO Lbc Vratislavice n/N 
1. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkům 
Rada města po projednání bere na vědomí prodej bytové jednotky č. 1400/18 v budově č.p. 1400, 
ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
na pozemku p.č. 1257, v k. ú. Vratislavice n. N. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 

příjmení a jméno č.j. podíl vel. plocha 
bydliště 

dat. nar. cena   % 
úhr. 

Rambouskovi  
Ivana a Jiří 

1400/18 7236/392845 
 

2+1 72,36 

Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 687.000,- 100 

 
 
 
2. Výkup spoluvlastnického podílu pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem spoluvlastnického podílu o velikosti 1223/2841 na 
pozemcích p.č. 1435/2 a p.č. 1436/2,  k. ú. Vratislavice nad Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 
25. 1. 2007 se jedná nově vzniklé pozemky p.č. 1435/2 o výměře 9 m2 a p.č. 1436/2 o výměře 44 
m2), ze SJM Karla a Zdeňky Houskových, bytem Tanvaldská 37, 463 11 Liberec XXX, za 
celkovou cenu 10.952,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n. N. 
(znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.).  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

III. Záměry prodeje a ceny pozemků 
Staženo.  

IV. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1094/1, k. ú. Horní 

Růžodol, o výměře 191 m2  na dobu neurčitou pro manž. Milerovi, Vajsova 523/2, 460 07 
Liberec 7, za roční nájemné ve výši  13.370,- Kč. 
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2. Neschváleno.  

V. Výpůjčka pozemku 
Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 5204/1, k. ú. Liberec, o výměře 
583 m2 , na dobu neurčitou pro Občanské sdružení Wintrova, Liberec. 

VI. Umístění reklamního zařízení 
Staženo.  

VII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1499/8, 5820/1, 
5820/6, 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.  

2. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 4788/2, 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 136,- Kč/m2.   

3. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5244/4, 5946/1,  k. ú. Liberec, 
na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 136,- Kč/m2.  

4. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5785,  k. ú. Liberec, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za cenu 200,- Kč/m2.  

5. Rada města dne 20. 10. 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.  

6. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6137, k. ú. Liberec, 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.  

7. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 468/5, 468/6, 
1610/2, 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 56,- Kč/m2 bez DPH.  

8. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  dešťové 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 497/2, 498/4, 498/5, k. 
ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka 
pozemků p.č. 502 a p.č. 503/1, 664/2, 504/3, kterým je v současné době AutoPartner PLUS s. 
r. o., zast. Janem Bradáčem, se sídlem ul. 5. Května 66/45, Liberec I – Staré Město, IČ: 
25481321 za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

9. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1244/2, 1562/2, 
2200/3, 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.  

10. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2218/3, k. ú. Rochlice 
u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  

11. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 182/48, 681,  k. ú. Dolní 
Hanychov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem 
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Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2.  
12. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 648, k. ú. Dolní 
Hanychov, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56,- Kč/m2.  

13. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení dešťové 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 664/1, k. ú. Dolní 
Hanychov, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka pozemků p. č. 
502 a p. č. 503/1, kterým je v současné době AutoPartner PLUS s. r. o., zast. Janem Bradáčem, 
se sídlem ul. 5. Května 66/45, Liberec I – Staré Město, IČ: 25481321, za cenu 56,- Kč/m2 bez 
DPH. 

14. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 666, k. ú. Dolní 
Hanychov, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56,- Kč/m2.  

15. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení parovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 835/1, 843/1, k. ú. 
Františkov u Liberce na dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí pro ENERGIE 
Holding a. s., zast. Ing. Bohumírem Fílou, se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, IČ: 
27594301, za cenu 88,- Kč/m2.  

16. Rada města dne 20.10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN a umístění rozpojovacího pilíře, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p.č. 999/3, 1035/6, 1566/1, 1569/3, 1569/8, k. ú. Růžodol I., na dobu  existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  

17. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1348/1, 1357/13, 
1361/1, 1375/1, 1382/8, 1393/10, k. ú. Růžodol I., na dobu životnosti stavby komunikačního 
zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za 
cenu 56,- Kč/m2.  

18. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 52, k. ú. Ruprechtice, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  

19. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 142/1, k. ú. Starý 
Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  

20. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
strpění uložení vodovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 
134, k. ú. Karlinky na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 112/3, k. ú. 
Karlinky, jehož vlastníkem je v současné době Alena Vaňková, Zahradní 437/17, Liberec XI-
Růžodol I., za cenu 56,- Kč/m2.  

21. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 236, 756, 757, k. ú. 
Horní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  

22. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 333/2, 341/1, 
341/29, 347, 350/4, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení 
pro Telefónicu 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56,- 
Kč/m2.  

23. Rada města dne 20. 10. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 502, k. ú. Vesec u 
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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. 

24. Nechváleno. 

VIII. Úprava předmětu věcného břemene 
Rada města dne 20. 10. 2009 po projednání: 
zrušuje usnesení č. 174//07/II/1 ze dne 3. 4. 2007, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN a VN, 
telekomunikačního vedení, včetně strpění uložení trafostanice, pojistkových a rozpojovacích 
skříní, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 12, 1308/2, 1348, 1355/1, 1357/21, 
1552/21, 1556/5, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, bezúplatně. 

IX. MO Lbc Vratislavice n/N  
1. Záměr prodeje pozemků 
1) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené 

z p.p.č. 1004 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27. 2. 2009, při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 337.200,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemce pozemků, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky.  

2) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 348/1,348/5, při ul. 
Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 62.800,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 

2. Věcné břemeno 
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. 1998, 2066, 2081, 2094, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ: 27295567 (investor 
stavby IMOBILIEN AG, s. r. o., Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 25438557) za cenu 88,-
Kč bez DPH /1m2, na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených 
technickým odborem. 

a  u k l á d á  

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

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 614/09 

Prodej pozemků v lokalitě Perštýn 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemků p.č. 1374/2, 1376, 1379/1, 1382, 1383, 1387/5, 1390, 1391/1, 1392/1, 1394, 
1395, 1396, 1398/1, 1398/5, 1399/1, 1399/8, 1402/1, 1403/1, 1404/2, k. ú. Liberec, firmě IBERUS 
s. r. o., IČ: 25706916, se sídlem Liberec I, Staré Město, U Náspu 546, PSČ 460 01, za cenu 
12,604.000,- Kč, splatnou v deseti ročních splátkách. První splátka ve výši 1,260.400,- Kč, splatná 
do 45 dnů od schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, poslední splátka nejpozději 
do 31. 12. 2018, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit majetkoprávní operaci  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009 
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USNESENÍ Č. 615/09 

Úprava Interního předpisu pro zřizování věcných břemen 

Rada města po projednání 

p o t v r z u j e  

znění Interního předpisu pro zřizování věcných břemen, schváleného usnesením č. 236/04 rady 
města dne 4. 5. 2004 včetně upřesnění, schváleného usnesením rady města č. 22/05 ze dne 18. 1. 
2005. 

USNESENÍ Č. 616/09 

Refinancování stávajících závazků   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) se změnou projektu „Refinancování stávajících závazků“, jehož realizace byla odsouhlasena 
usnesením rady města č. 478/08 dne 9. 9. 2008 a schválena usnesením ZM č. 180/08 dne 25. 9. 
2008, a to v tomto duchu: 
Základní parametry Emise zajištěného komunálního dluhopisu: 
 jmenovitá hodnota:   2 miliardy Kč 
 doba splatnosti:    15 let od data vydání 
 zajištění:     nemovitým majetkem statutárního města Liberec do  

výše jmenovité hodnoty Emise 
b) s následujícími podmínkami projektu: 

1. hlavním manažerem, administrátorem, kotačním agentem Emise a správcem umořovacího 
fondu Emise je Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 
00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1171, 

2. umořovací fond Emise bude vytvořen minimálně ve výši 50 % celkové jmenovité hodnoty 
k datu konečné splatnosti Emise, 

3. plánovaný termín pro vydání emise je 1. čtvrtletí roku 2010, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Indikativní nabídku České spořitelny ze dne 16.10.2009 s tím,  že o některých podmínkách emise a  
detailech platebního styku je nutno s hlavním manažerem ještě jednat, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit změnu  projektu „Refinancování stávajících závazků“ a jeho následující podmínky ke 
schválení Zastupitelstvu města, 

Termín: 29. 10. 2009 
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
jednat s Českou spořitelnou a. s. o detailech indikativní nabídky ze dne 16. 10. 2009 s cílem 
dosáhnout oboustranně akceptovatelného a v praxi realizovatelného znění.  

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 617/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec na rok 2009 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové 
zprávy, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec  na rok 2009 zastupitelstvu 
města dne 29. 10. 2009 ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 618/09 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města 
Liberec za 1. – 9. měsíc 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za 1. – 9. měsíc 
2009, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 29. 10. 2009. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 619/09 

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: 
09/2009 
Moravcová Ingrid   Liberec 3, Matoušova 48   STF-86 
Svinková Jitka   Liberec 23, Hodkovická 26   KZ-G-14 
Soukupová Věra   Liberec 7, Jilmová 380/6   VI-115 
Vízek Josef    Liberec 23, Proletářská 192   STH-46 
Hájková Krista   Liberec 2, Pražská 134/8   III-143 
Kadlecová Vlasta   Dětřichov 250     Z11-20 
Koudelková Jana Alexandra  Liberec 6, Sametová 717   XIX-11 
Jančová Anna   Jablonec n/N., Na vršku 4   KZ-IX-13 
Forštová Alena   Liberec 7, Ještědská 123/43   T-33 
Kvapil Oldřich   Liberec 14, Vodňanská  603/4   DK-445 
Zikešová Marcela   Liberec 5, Frimlova 23    E-5 
Zýbner Jiří    Liberec 14, Na Pískovně 656   KZ-I-17 
Škodová Zorka   Liberec 30, Souběžná 1334   Z20-1 
Kebrtová Jana    Liberec 5, K.Čapka 274   D-36a 
Otto Walter    Liberec 8, Kubelíkova 209   DK-530 
Hájková Hedvika   Liberec 1, Mozartova 19   XVIII-12 
Polák Jan    Liberec 10, Švermova 188/57   STL-56 
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Knoblochová Hana   Hodkovice n/M., Tyršova 496   DK-521 
Krasňáková Blanka   Bílý Kostel, Panenská hůrka 3   XVIII-127 
Maleček Čestmír   Liberec 1, Rumjancevova 21   IX-10 
Špiglová Jaroslava   Liberec 5, Lomená 408/22   NO-120 
Trněná Marie   Liberec 15, Olbrachtova 604/9   HK-268 
Lamačová Naděžda   Liberec 14, Rychtářská 615   DK-273 
Kulich Pavel   Liberec 6, Pazderkova 933   XIV-99 
Mědílek Josef   Liberec 15, Dubový vrch 716   KZ-VI-41 
Zajíčková Jana   Liberec 6, Cihlářská 664/2   HK-270 
Jiráková Kateřina   Liberec 25, Nad tratí 305   KZ-XI-26 
Váňa Martin   Liberec 7, Palackého 398/4   KZ-E-5 
Kerdová Marie   Nymburk , Všechlapy 4    VI-1a 
Marešová Zdeňka   Liberec 4, Lípová 597/9    KZ-VII-28 
Horalík Ludvík   Nová Paka, Lomená 922   STL-53 
Hořeňovská Anna   Stráž n/N., Studánecká 172   E-39 
Hradil Jaroslav   Liberec 7, Kubelíkova 505/31   XII-60 
Jeníková Dagmar   Liberec 3, Vysoká 825    III-35 
Miřejovský Stanislav  Liberec 3, Na Bojišti 827   E-27 
Říhová Ilsa    Liberec 6, Vlnařská 706    STL-11 
Prokop František   Liberec 6, Gagarinova 761   KZ-XI-50 
Brož Jaroslav   Liberec 11, Srbská 522    STK-2 
Kulhánek Jaromír   Liberec 9, Husitská 182/35   L-186 
Opltová Květoslava   Liberec 6, Sametová  833/26   KZ-B-19 
Bohata Antonín   Liberec 9, Husitská 183/35a   HK-286 
Riesner Roman   Liberec 8, Putimská 330   KZ-C-15 
Archalousová Miloslava  Liberec 6, Žitná 830    STL-8 
Hájková Jana   Liberec 6, Žitná 817    III-144 
Souhradová Věra   Liberec 3, Krkonošská 172   Z1-7 
Přibylová Romana   Liberec 15, Azalková 520   NO-180 
Strnad Zdeněk   Liberec 8, Markytánská 187/3   VIII-28 
Zahradníková Jarmila  Liberec 4, U Černého dolu 575/4  STE-55 
Cvejnová Marie   Liberec 2, Šafaříkova 23   Z9-13 
Heligarová Zdeňka   Liberec 6, Červeného 610   D-35 
Klucká Jindřiška   Liberec 14, Lesní 36/504   XIV-133 
Poživilová Martina   Liberec 13, Břetislavova 307   VI-100 
Svojíková Evženie   Liberec 30, Křížová 1613/6   HK-275 
Havlíčková Jana   Stráž n/Nisou 122    HK-269 
Ouško Marcel   Liberec 30, Pod Skalkou 1189   KZ-D-10 
Zachariáš František   Liberec 5, Frimlova 322/40   F-20 
Lejsek Petr    Liberec 1, Žižkovo nám. 1083/17  H-12 
Fišerová Vlasta   Liberec 5, Chelčického 246/14   NO-185 
Hrušová Jitka, Ing.   Liberec 3, Americká 612/22   K-6 
Drdová Miroslava   Liberec 4, Andělčina 503/3   KZ-A-24 
Kovář Jaroslav   Liberec 7, Družstevní 519   STM-17 
Kvítek Jan    Liberec 14, Horská 676/23   E-33 
Nosek Zdeněk   Liberec 2, Náměstí Sokolovské 310/3  NO-84 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o. k uzavření schválených nájemních smluv na 
hrobová místa. 

Termín: 16. 10. 2009 
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USNESENÍ Č. 620/09 

Přidělení bezbariérového bytu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Stanislavovi Lukášovi – přidělení upravitelného bytu č. 20, I. kategorie o velikosti 1+kk v Liberci 
30, Krajní 1575, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 621/09 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Bochynkové Martě přidělení bytu č. 308 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1172, 
Šandové Zdeňce přidělení bytu č. 104 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Vojtinyiové Růženě přidělení bytu č. 205 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Šůdové Marii přidělení bytu č. 103 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Krejčího 1174, 
Vomáčkové Libuši přidělení bytu č. 109 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Zajícové Sonje přidělení bytu č. 211 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Krejčího 1174, 
Šálkové Blaženě přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
14, Borový vrch 1031, 
Strakové Jindřišce a Strakovi Václavovi přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 969, 
Cverčkovi Jánovi přidělení bytu č. 51 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 969, 
Teplíkové Marii přidělení bytu č. 53 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 969, 
Tejchmanové Boženě a Tejchmanovi Karlovi přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070, 
Hladíkové Růženě přidělení bytu č. 55 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 1070, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 622/09 
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Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, ubytování nízkého 
standardu - poskytnutí přístřeší a prodloužení smlouvy o ubytování 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Donátové Olze přidělení bytu č. 6, o velikosti 2+1 v ulici Vrchlického 517, Liberec 14, 
2) Lemakové Lence přidělení bytu č. 16, o velikosti 1+1 v ulici Na Valech 786, Liberec 14, 
3) Pojslové Věře přidělení bytu č. 1, o velikosti  1+kk v  ulici Krajní 1579, Liberec 30, 
4) Danišové Evě a Danišovi Jaroslavovi přidělení bytu č. 22, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 

1576, Liberec 30, 
5) Hendrychovi Ivanovi Filipovi přidělení bytu č. 210,o velikosti 1+1 v ulici U Sila 1202, 

Liberec 30, 
6) Telvákovi Janovi - prodloužení smlouvy o  ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 

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

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

Kateřinská 156, Liberec 17, 
9) Kováčovi Romanovi - poskytnutí ubytování nízkého standardu v  objektu Kateřinská 156, 

Liberec 17, na dobu určitou 6 měsíců, 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Donátovou Olgou, Lemakovou Lenkou, Pojslovou Věrou, 
Danišovou Evou a Danišem Jaroslavem, 

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

vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Hendrychem Ivanem Filipem, 

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

uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Telvákem Janem, Vondráčkovou Naděždou, 
Grundzou Pavlem a uzavřít smlouvu o ubytování s Kováčem Romanem. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 623/09 

Souhlas s přijetím finančního a materiálního daru pro příspěvkovou organizaci 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí finančního a materiálního daru pro příspěvkovou organizaci Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 624/09 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

se zřizovací listinou příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec včetně 
majetkové přílohy, 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec včetně 
majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 625/09 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřizovací listinou příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec včetně 
majetkové přílohy, 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
včetně majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 626/09 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřizovací listinou příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec včetně 
majetkové přílohy, 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec včetně 
majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 627/09 

Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra 
Sluníčko 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Vyloučení uchazeče STAVBY a. s., IČ: 49973215 se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, 
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2) výsledek otevřeného řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Rekonstrukce a 
přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko“ v pořadí: 
I) BREX, spol. s r. o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ: 40232549, 
II) STATUS a. s., se sídlem Přílepská 1692, 252 63 Roztoky, IČ: 47471174, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a podepsat smlouvu o dílo s vítězem otevřeného řízení na otevřenou 
veřejnou zakázku. 

Termín: po uplynutí zákonných odvolacích lhůt 

USNESENÍ Č. 628/09 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb 
v oblasti výchovy a vzdělávání, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit informaci do zastupitelstva města.  

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 629/09 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, 
mezi statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou 
školou J. A. Komenského a  II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s dotací ve výši 6.500,00,- Kč pro rok 2010 na 1 kapacitní místo obsazené dítětem, 
b) s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi 

statutárním městem Liberec a těmito subjekty: 
1.  II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.  

Puškinova 80 
463 12 Liberec 24, 
částka ve výši 312.000,00 Kč 

2.  Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01 Liberec 11, 
částka ve výši 227.500,00 Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

Termín: 29. 10. 2009 
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USNESENÍ Č. 630/09 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Liberec Švermova 
114/38, příspěvkovou organizací a Vysokou školou Karla Engliše, a. s.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkovou 
organizací a Vysokou školou Karla Engliše, a. s., od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou, 

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. 631/09 

Zřizovací listiny  školských příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřizovacími listinami školských příspěvkových organizací včetně majetkových příloh dle 
důvodové zprávy:  
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49; Základní 
škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, 
Liberec, Švermova 114/38; Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6;  Základní škola, Liberec, U 
Školy 222/6; Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43; Základní 
škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Sokolovská 328; Základní škola, Liberec, 
Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642; Základní škola, Liberec, 
Dobiášova 851/5;  Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; Základní škola, Liberec, Kaplického 
384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118; 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44; Základní škola, Liberec, 
Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; Základní škola praktická a 
Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 
1359/19; Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16; Mateřská škola „Rolnička“, 
Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20; Mateřská 
škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 
128/1; Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55; Mateřská škola „V zahradě“, 
Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola, 
Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20; Mateřská škola 
„Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8; Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7;  
Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72; Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, 
Purkyňova 458/19; Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27; Mateřská škola „Čtyřlístek“, 
Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67; Mateřská 
škola, Liberec, Klášterní 466/4; Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12; Mateřská škola 
„Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7; 
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29; Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 
832/19; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5; Mateřská škola „Pohádka“, 
Liberec, Strakonická 211/12; Mateřská škola, Liberec, Dětská 461; Mateřská škola „Malínek“, 
Liberec, Kaplického 386; Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2; Mateřská škola, 
Liberec, Ostašovská 100, 
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a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit zřizovací listiny školských příspěvkových organizací včetně majetkových příloh 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 632/09 

Zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřizovacími listinami kulturních příspěvkových organizací Botanické zahrady Liberec, 
Zoologické zahrady Liberec, Divadla F. X. Šaldy Liberec a Naivního divadla Liberec včetně 
majetkových příloh dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací včetně majetkových příloh 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 633/09 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:  
1) nákup plynového kotle pro Základní školu, ul. 5.května 64/49, Liberec, příspěvkovou 

organizaci ve výši 480.000,- Kč včetně DPH, 
2) nákup myčky pro školní kuchyň Základní školy, U Soudu 369/8, Liberec, příspěvkové 

organizace ve výši 75.000,- Kč, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 634/09 

Záměr privatizace objektu kina Varšava 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr a dokumentaci k výběrovému řízení prodeje budovy bývalého kina Varšava formou 
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dvoukolového výběrového řízení, za cenu ve výši 6 mil. Kč, stanovenou na základě znaleckého 
posudku, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit ve spolupráci s odborem rozvojových projektů vypsání výběrového řízení a předložit Radě 
města Liberec ke schválení doporučení komise kultury a památkové péče a komise pro investice a 
výběr investorů.  

Termín: 12/2009 

USNESENÍ Č. 635/09 

Schválení předložení Zadání 49. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 49. změny územního plánu města Liberec k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

 zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 49. změny územního plánu, 
 ukončit proces pořizování podnětů 49/2, 49/3, 49/5, 49/11 a 49/12 ze 49. změny, 
 opětovné posouzení požadavků na změnu (49/2, 49/3, 49/5, 49/11 a 49/12) v rámci pořizování 

„nového“ územního plánu Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 49. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 636/09 

Schválení předložení Zadání 55. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 55. změny územního plánu města Liberec k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 55. změny územního plánu, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 55. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 10. 2009 
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USNESENÍ Č. 637/09 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v areálu letiště Liberec (k. ú. Růžodol I, 
Ostašov u Liberce, Františkov u Liberce) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodat pozemky v k. ú. Františkov u Liberce p.p.č. 1024/1, k. ú. Ostašov u Liberce p.p.č. 
574/1, k. ú. Růžodol I p.p.č. 967; 968; 972; 978; 993; 1000; 1001; 1003; 1015; 1017; 1021; 1025; 
1365; 1370; 1451; 1452; 1453; 1456; 1002/1; 1013/2; 1018/2; 1020/2; 1022/2; 1023/1; 1023/2; 
1024/3; 1026/1; 1026/2; 1027/4; 1028/11; 1028/6; 1363/3; 1363/4; 1363/5; 1363/6; 1363/7; 
1364/3; 1364/4; 1364/5; 1364/6; 1374/1; 1374/2; 1418/2; 1428/1; 1428/10; 1428/11; 1428/12; 
1428/13; 1428/14; 1428/16; 1428/18; 1428/19; 1428/20; 1428/21; 1428/22; 1428/23; 1428/24; 
1428/25; 1428/27; 1428/28; 1428/29; 1428/30; 1428/31; 1428/32; 1428/33; 1428/34; 1428/35; 
1428/36; 1428/39; 1428/40; 1428/44; 1428/45; 1428/46; 1428/48; 1428/52; 1428/59; 1428/9; 
1429/1; 1439/1; 1439/10; 1439/11; 1439/13; 1439/2; 1439/4; 1457/1; 1457/2; 841/2; 841/3; 841/5; 
969/1; 969/2; 971/1; 971/2; 973/2; 975/1; 975/2; 975/3; 983/2; 983/21; 983/3; 994/1; 994/2; 995/1; 
995/2; 997/2; 998/1; 998/2; 999/2 ve specifikaci dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí, zveřejnění záměru na 
úřední desce. 

Termín: 10/2009 

USNESENÍ Č. 638/09 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2009  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2009, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zprávu zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 639/09 

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o veřejném pořádku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh této vyhlášky zastupitelstvu města k projednání. 

Termín: 29. 10. 2009 
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USNESENÍ Č. 640/09 

Stanovisko České republiky – Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy 
v rámci projektu "Provozování Městského stadionu Liberec"  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené stanovisko České republiky – Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Zastupitelstvu města Liberec koncesní smlouvu ke schválení.  

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 641/09 

Doplnění osadního výboru Vesec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost o doplnění osadního výboru v Liberci – Vesci o jednoho člena, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na doplnění osadního výboru v Liberci – Vesci o jednoho člena Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení.  

Termín: 29. 10. 2009 

USNESENÍ Č. 642/09 

Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení 
nemovité kulturní památky - Hrobka Liebiegů v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelového finančního příspěvku ministerstva kultury ve výši 160.000,- Kč na obnovu 
nemovité kulturní památky – Hrobky Liebiegů, k. ú. Liberec, okres Liberec, kraj Liberecký v 
rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností, 

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku magistrátu,  
předložit přijetí účelového finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – 
Hrobka Liebiegů v Liberci ke schválení zastupitelstvu města, 

Termín: 29. 10. 2009 
2. Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zařadit účelový finanční příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – Hrobky Liebiegů v 
Liberci po schválení zastupitelstvem města do příjmové a výdajové části rozpočtu odboru 
Kancelář tajemníka, oddělení správy budov v rámci 6. rozpočtového opatření,  

Termín: 11/2009 
3. Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
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zajistit realizaci akce: obnova nemovité kulturní památky – Hrobky Liebiegů v Liberci. 

Termín: 12/2009 

USNESENÍ Č. 643/09 

Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení 
nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince v Pilínkově 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelového finančního příspěvku ministerstva kultury ve výši 320.000,- Kč na obnovu 
nemovité kulturní památky – Kaple sv. Vavřince v Pilínkově, k. ú. Pilínkov, okres Liberec, kraj 
Liberecký v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, 

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku magistrátu,  
předložit přijetí účelového finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – 
Kaple sv. Vavřince v Pilínkově ke schválení zastupitelstvu města, 

Termín: 29. 10. 2009 
2. Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zařadit účelový finanční příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – Kaple sv. 
Vavřince v Pilínkově po schválení zastupitelstvem města do příjmové a výdajové části 
rozpočtu odboru Kancelář tajemníka, oddělení správy budov v rámci 6. rozpočtového 
opatření, 

Termín: 11/2009 
3. Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  

zajistit realizaci akce: obnova nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince v Pilínkově. 

Termín: 12/2009 

USNESENÍ Č. 644/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc září 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. 468/08, 137/09 a 259/09. 

USNESENÍ Č. 645/09 

Organizační zajištění 9. zasedání zastupitelstva města konaného 29. 10. 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 9. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. října 2009 v 15.00 hodin v zasedací 
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místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
4. Prodej samostatně stojících garáží formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 

26/2000 Sb.  
5. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.  
6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
7. Zelené srdce Liberce – I. etapa – změna financování 
8. MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec 
9. MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho následné předání SVS, a. s. 
10. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za 1. – 9. 

měsíc 2009 
11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o veřejném pořádku 
12. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se upravují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
13. Návrh rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec na rok 2009 
14. Refinancování stávajících závazků 
15. MŠ Malínek – realizace úspor energie - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení 

přijetí dotace 
16. MŠ Stromovka – realizace úspor energie - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a 

schválení přijetí dotace 
17. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol č. 8/08/0519 a 

č. 8/08/0520 
18. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
19. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze Sportovního fondu 

statutárního města Liberec 
20. Prodej pozemků v lokalitě Perštýn 
21. Zřizovací listina příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 
22. Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
23. Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 
24. Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem 

Liberec 
25. Zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem 

Liberec 
26. Schválení zahájení tvorby tématického Integrovaného plánu rozvoje města 
27. Zadání 49. změny územního plánu města Liberec 
28. Zadání 55. změny územního plánu města Liberec 
29. Zřízení příspěvkové organizace statutárního města Liberec – Městské lesy Liberec, p. o. 
30. Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o. 
31. Uzavření Koncesní smlouvy v rámci projektu: „Provozování Městského stadionu Liberec“ 
32. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2009 
33. Doplnění osadního výboru Vesec o jednoho člena 
34. Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení nemovité kulturní 

památky – Hrobka Liebiegů v Liberci 
35. Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení nemovité kulturní 

památky – Kaple sv. Vavřince v Pilínkově 
36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 

24. září 2009 
37. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. Ing. František H r u š a, v. r.  
primátor města náměstek primátora 

 


