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U S N E S E N Í  
 Z 18. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 3. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 646/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávním operací pod bodem : 

I. Výkup 
1. Rada města souhlasí s  výkupem pozemku p.č. 1474, v k. ú. Rochlice u Liberce, od paní 

Zdenky Vondráčkové, Dobiášova 862/28, 460 06 Liberec VI, za celkovou kupní cenu 
272.160,- Kč. 

2. Rada města souhlasí s  výkupem pozemku p.č. 1495/92, včetně stavby garáže, v k. ú. 
Rochlice u Liberce, od pana Miroslava Jiroudka, Aloisina Výšina 636/116, 460 15 Liberec 
XV, za celkovou kupní cenu 137.495,- Kč. 

3. Rada města souhlasí s výkupem pozemku p.č. 1495/92, včetně stavby garáže a pozemku p.č. 
1495/105, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, od manželů Milana Slavíka a Květy Slavíkové, 
Borový Vrch 1031/42, 460 14 Liberec XIV, za celkovou kupní cenu 123.268,- Kč. 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 647/09 

Cyklostezka Nisa: Liberec centrum 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. finanční a obsahový rámec projektu Cyklostezka Nisa: Liberec centrum, 
2. podání žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Nisa: Liberec centrum z Grantového fondu 

Libereckého kraje, Program – Podpora rozvoje cyklodopravy v Liberci, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit zpracování a následně podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. 

Termín: 6. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 648/09 

Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. – příprava a koordinace záměru 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. finanční a obsahový rámec projektu „Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. - příprava a 
koordinace záměru“, 

2. podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. - příprava a 
koordinace záměru“ z Grantového fondu Libereckého kraje, Program  – Podpora rozvoje 
cyklodopravy v Liberci, 

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu Cyklostezka Nisa: Liberec 
– Hrádek nad Nisou s MIKROREGIONEM HRÁDECKO – CHRASTAVSKO, IČ: 70908222, a s 
OBCÍ STRÁŽ NAD NISOU, IČ: 00671916, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
1. zajistit zpracování a následně podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, 

Termín: 6. 11. 2009 
2. po schválení zastupitelstvem města zajistit uzavření Smlouvy o sdružení sil a prostředků při 

realizaci projektu Cyklostezka Nisa : Liberec – Hrádek nad Nisou, 

Termín: 11/2009 
Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit Smlouvu o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu Cyklostezka Nisa: Liberec – 
Hrádek nad Nisou ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 649/09 

Koncepce řízení dopravy ve městě Liberci 

Návrh na sestavení odborné pracovní skupiny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh a jmenný seznam odborné pracovní skupiny, jako odborného poradního orgánu 
rady města v souvislosti s  řešením koncepce řízení dopravy ve městě Liberec. 

USNESENÍ Č. 650/09 

Operační plán zimní údržby městských komunikací 2009 – 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

„Operační plán zimní údržby městských komunikací 2009 – 2010“, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby městských 
komunikací 2009 - 2010“  ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML a. s. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 651/09 
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Oprava komunikací v lokalitě Na Ladech 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu - akce „Na Ladech – oprava komunikací“,  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku, návrhu investičních akcí 

pro rok 2010, stavební realizaci akce „Na Ladech – oprava komunikací“,   

Termín: 10. 11. 2009 
2. po zpracování projektové dokumentace a obdržení příslušného stavebního povolení předložit 

radě města ke schválení návrh na financování této akce a návrh zadávacích podmínek pro 
výběr dodavatele stavebních prací. 

Termín kontrolní: 31. 3. 2010 

USNESENÍ Č. 652/09 

Oprava komunikací a chodníků v lokalitě Gagarinovy ulice 

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 „Gagarinova – oprava  komunikací a vnitrobloku“ a její zařazení do 
plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010, včetně její stavební 
realizace, 

2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS,  
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše 

uvedené dokumentace,a to: 
komise pro otevírání obálek: 
Ing. Ladislav Fuchs    vedoucí odboru TS 
David Novotný     vedoucí oddělení TSKO  
zástupce právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
Josef Honzík    oddělení TSKO  
zástupce právního odboru 
 
složení komise pro posouzení nabídek: 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
Ing. František Hruša   náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs    vedoucí odboru TS 
David Novotný     vedoucí oddělení TSKO  
zástupce právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka    náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
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Josef Honzík    oddělení TSKO  
zástupce právního odboru, 

a  u k l á d á  

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

výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, 
včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení 
(ohlášení) na akci,  

Termín: 31. 12. 2009 
2. ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem uzavřít 

příslušnou smlouvu o dílo, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 

3. zpracovat návrh financování realizace této akce, včetně návrhu zadávacích podmínek pro 
výběr dodavatele stavebních prací a tyto oba návrhy předložit ke schválení radě města. 

Termín kontrolní: 31. 3. 2010 

USNESENÍ Č. 653/09 

Návrh na uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ mezi 
statutárním městem Liberec a Jezdeckým klubem Liberec o. s.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ dle předloženého návrhu,  
2. záměr směny části pozemkové parcely č. 276/1, k.ú. Růžodol I, ve vlastnictví Jezdecký klub o. 

s., IČ: 46744533, se sídlem v Zátočině 28, 460 11 Liberec XI – Růžodol I, za pozemkové 
parcely č. 97/2 (ostatní plocha), 98/1 (ostatní plocha), 98/2 (ostatní plocha), 99 (ostatní 
plocha), 100/3 (ostatní plocha), 145/4 (ostatní plocha), 145/7 (ostatní plocha), 146/2 (ostatní 
plocha), 86/2 (ostatní plocha – místní účelová komunikace), vše v k. ú. Růžodol I, ve 
vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E.Beneše 1, Liberec 
1,  

a  u k l á d á  

1) Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města,  
zahájit činnosti a kroky směřující k majetkoprávnímu vypořádání nemovitostí dle 
dohodnutých podmínek a po naplnění všech nezbytných náležitostí předložit radě města 
k odsouhlasení příslušný návrh majetkoprávní operace, 

Termín: Neprodleně  
2) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

a) předložit návrh dohody k oboustrannému podpisu,  

Termín: Neprodleně 
b) zahájit činnosti a kroky směřující k naplnění zbývajících smluvních povinností města 

uvedených ve výše citované dohodě a smluvených termínech. 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 654/09 

Majetkoprávní operace 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Prodej pozemku 
Rada města dne 3. 11. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 634/1, k. ú. Růžodol I, 
kupujícím: 
manželé Eva Horská a Miroslav Horský, bytem Štursova 402/14, 460 01 Liberec 11  
       ½, 
manželé Miroslav Urban a Ilona Urbanová, bytem Štursova 402/14, 460 01 Liberec 11 
        ½, 
za kupní cenu 335.000.- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

II. Nabytí nemovitosti 
Rada města dne 3. 11. 2009 souhlasí s   převodem pozemku p.č. 3598/13, k. ú. Liberec, do 
vlastnictví statutárního města Liberec za cenu 1,- Kč. 

III. Směna pozemků 
Rada města dne 3. 11. 2009 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné na převod 
částí pozemků p.č. 1244/2 a 3598/12, k. ú. Liberec, ve vlastnictví: 
Ing. Petr Maryško, Iva Maryšková, oba bytem Mlýnská 216/8, Liberec 4, za část pozemku p.č. 
1243, k. ú. Liberec,  ve vlastnictví: statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 
00262978, v souvislosti s přeložkou tramvajové tratě a výstavbou cyklostezky. 

X. MO Lbc Vratislavice n/N 
1. Prodej obsazené bytové jednotky nájemnici 
Rada města po projednání bere na vědomí prodej bytové jednotky č. 1400/57 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. 

Dušátková Šárka  1400/57 5711/392845 
 

2+1 57,11 
Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

635.000,- 100 

2. Prodej obsazených bytových jednotek  
Rada města po projednání bere na vědomí prodej bytových jednotek č. 1400/46, 1400/58 
v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a na pozemku p.č. 1257, v k. ú. Vratislavice n. N. Kupní cena je splatná 
před podpisem kupní smlouvy, 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. 

Plívová Hana  1400/46 5673/392845 
 

2+kk 56,73 
Jizerská 6, 466 01 
Jablonec n/N 

 612.000,- 100 

Šimek Ondřej   1400/58 7236/392845 
 

2+1 72,36 
Leknínová 1057, 
463 11  
Liberec XXX 

 714.000,- 100 

3. Výkup objektu a pozemků   
Rada města po projednání souhlasí s výkupem objektu č.p. 1122, ul. Poštovní, Liberec XXX na 
p.p.č. 1340/24 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1340/24, 1340/26, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, které jsou ve vlastnictví České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 
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 Praha 4 - Krč, za cenu ve výši 3,500.000,- Kč. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 81/1č.I a části 

pozemku p.č. 84/1 č.I, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti žadatele, za 
cenu cca 62.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.81/1č.II a části 
pozemku 84/1č.II, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
budovy č.p. 14, za cenu 48.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1č.III, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy č.p. 61, za cenu cca 
48.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1234/20, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektu na pozemku p.č. 1234/20, k. ú. 
Liberec, za cenu 24.000,- K,č za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1418/2, 5828/4, k. ú. 
Liberec, vlastníkovi pozemku p.č. 1419/1, k. ú. Liberec, za cenu 233.000,- Kč. 

6. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2787/2, k. ú. Liberec, 
vlastníkovi stavby na pozemku p.č. 2787/2, k. ú. Liberec, za cenu 28.000,- Kč. 

7. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.3326/14 a 3326/15, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 
3326/14, za cenu 31.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 3.11.2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4114/2, k. ú. Liberec 
vlastníkovy stavby na pozemku p.č. 4114/2, k. ú. Liberec, za 15.000,- Kč. 

9. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5232/15, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 5224 
a pozemku 5225, za cenu 53.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

10. Staženo.  
11. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 37/1 a 38/1, k. ú. Dolní 

Hanychov, vlastníkovi budovy čp. 131 na pozemku p.č. 37/1, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 
dle ZP – tj. 1,581.240,- Kč. 

12. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1903/9, 10, 11, 12, 13, 
1915/6,7, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáží na 
pozemcích 1903/9, 10, 11, 12, 13 a 1915/6,7, k. ú. Ruprechtice, za cenu 85.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

13. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1904/3, 1904/4, 1904/5, k. 
ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku 
p.č. 1904/1, k. ú. Ruprechtice, za cenu 157.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky.  

14. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1910/4, 5, 6, 7, 8, 9, k. ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáží na pozemcích 
1910/4, 5, 6, 7, 8, 9, k. ú. Ruprechtice, za cenu 126.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky.  

15. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 1702, 1704/122, k. ú. 
Starý Harcov, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 2, 600.000,- Kč. 

16. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 128, k. ú. Ostašov u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 77/7, 83, k. ú. 
Ostašov u Liberce, za cenu 33.000 ,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

17. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 217/10, k. ú. Pilínkov, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 217/5, 6, 7, 8, 217/24, 
217/29, k. ú. Pilínkov, za cenu 71.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

18. Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 941/15, k. ú. Krásná 
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Studánka, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků, za cenu 
207.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

19. Neschváleno. 
20. Neschváleno.  
21. Neschváleno.  
22. Neschváleno.  
23. Neschváleno.  
24. Neschváleno.  

V. Věcné břemeno 
Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
elektro přípojky, 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 pozemku p. č. 
664/2, k. ú. Dolní Hanychov, a pozemků p. č. 504/3, p. č. 502, k. ú. Rochlice u Liberce, 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. 

VI. Změna usnesení RM 
Rada města dne 3. 11. 2009 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 139/09/V/7 ze dne 17. 3. 2009, 
b)  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení přípojky dešťové kanalizace, příjezdu a 
      přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 37/1, k. ú. Dolní Hanychov, a strpění uložení 
      vodovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 655, k. ú. Dolní 
      Hanychov, obě na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 39/3, k. ú. Dolní 
      Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době Havlík Aleš Mgr. a Havlíková Alena RNDr., 
      Světelská 384, Liberec 19  za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  

VII. Prodloužení nájemní smlouvy 
Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“ k  nájemní smlouvě čj. 4/07//0371 ze 
dne 11. 6. 2008, doba pronájmu na dobu určitou do 31. 12. 2010, pro Českomoravskou kreditní s. 
r. o., Hodkovická 52, 460 06 Liberec 6. 

VIII. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 3. 11. 2009 schvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru 
9,60m x 3,60m na pozemku p.č. 384/2, v k. ú. Staré Pavlovice, na dobu neurčitou pro BigBoard 
Praha, a. s., Donská 275/9, Praha 10, 101 00, IČ: 25117599, za cenu 14.000,- Kč bez DPH ročně. 

IX. MO Lbc Vratislavice n/N 
1. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a 
provozovat plynárenské zařízení, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s rekonstrukcemi, 
stavebními úpravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 6/2, 7/2, 319, 927, 928, 
947/1, 948 a 2881/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem., IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/1m2 bez DPH, na dobu existence plynárenského 
zařízení. 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 655/09 

Předkupní právo - budova čp. 79, ul. Puškinova, Liberec 24 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitostem: budova čp. 79, ul. 
Puškinova, Liberec 24 a pozemek p.č. 264, k. ú. Pilínkov, za cenu 560.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 656/09 

Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě v rámci získání územního rozhodnutí na stavbu komunikace 
"Nová Pastýřská ulice -DUR" 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

smlouvy s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha „Přeložky vedení sítě elektronických 
komunikací (dále jen SEK) pro stavby SO 450, 461“ obě z důvodu získání územního rozhodnutí 
dle předloženého materiálu, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
uzavřít smlouvy s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha. 

Termín: 30. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 657/09 

Katalog prvků městského veřejného prostoru – aktualizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předloženou aktualizaci Katalogu prvků městského veřejného prostoru. 

USNESENÍ Č. 658/09 

Zahájení pořízení 63. změny územního plánu – přestavba Interlana Františkov 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením návrhu na pořízení 63. změny k projednání v Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit návrh na samostatné pořízení 63. změny územního plánu a řešit 
změnu jako strategickou, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhu 63. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 659/09 
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Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 60 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. 
N.) zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrhy na 60. změnu územního plánu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit předložené návrhy č. 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/7, 60/8, 60/9 a 
60/10 uvedené v hromadné změně č. 60 do tvorby „nového“ územního plánu, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhů uvedených v 60. hromadné změně územního plánu města Liberec k projednání 
a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 660/09 

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 61 - zahájení procesu pořízení - 
podklady pro nový územní plán 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrhy na 61. změnu územního plánu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města zařadit všechny předložené návrhy č. 61/1 až 61/142 uvedené v hromadné 
změně č. 61 do tvorby „nového“ územního plánu Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhů uvedených v 61. hromadné změně územního plánu města Liberec k projednání 
a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 661/09 

Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských 
památkových zón (MPZ) na rok 2010, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
zajistit předání Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2010 Ministerstvu kultury České republiky 
k projednání a navržení státní finanční podpory pro rok 2010. 

Termín: 15. 11. 2009 
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USNESENÍ Č. 662/09 

Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek - výběrové řízení na 
předložený záměr privatizace nemovitosti formou nájmu a koupě najaté věci – 
objektu v ul. Proletářská 115, Liberec 23 a p.č. 97, 98, 99, 100, v k. ú. Doubí u 
Liberce, v k. ú. Liberec  

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

a) komisi pro otevírání obálek s nabídkami na předložené záměry privatizace nemovitosti formou 
nájmu a koupě najaté věci – objektu v ul. Proletářská 115, Liberec 23 a p.č. 97, 98, 99, 100, 
v k. ú. Doubí u Liberce, v k. ú. Liberec: 
Jmenovaní členové : 
Mgr. Pavel Kalous   vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dagmar Salomonová   referentka  odboru rozvojových projektů 
Marcela Šulcová pověřena zastupováním funkce vedoucího oddělení 

školství 
Markéta Dörflerová, DiS.  referentka odboru právního a veřejných zakázek 

b) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na předložené záměry privatizace nemovitosti 
formou nájmu a koupě najaté věci – objektu v ul. Proletářská 115, Liberec 23 a p.č. 97, 98, 99, 
100, v k. ú. Doubí u Liberce, v k. ú. Liberec, za účelem výběru vhodného uchazeče do druhého 
kola výběrového řízení: 
Jmenovaní členové : 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Ing. František Hruša   náměstek primátora 
Mgr. Pavel Kalous   vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Ing. Tomáš Kubica   vedoucí odboru rozvojových projektů 
Markéta Dörflerová, DiS.  referentka odboru právního a veřejných zakázek 
PhDr. David Václavík, Ph.D.  předseda  Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
Bc. Dana Halberstadtová  členka Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
Mgr. Markéta Puzrlová   členka Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
Ivana Bobková    členka Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. člen  Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat členy komise o jmenování. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 663/09 

Postup ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec paní Ing. Jaromíry Čechové do vyššího platového stupně s  účinností od 
1. 12. 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
paní Ing. Jaromíry Čechové do vyššího platového stupně s účinností od 1. 12. 2009,  

s c h v a l u j e  

nový platový výměr ředitelky v souvislosti s tímto platovým postupem s účinností od 1. 12. 2009 
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ve výši dle důvodové zprávy,  

a  u k l á d á  

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování nového platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec paní Ing. Jaromíry Čechové 

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

seznámit ředitelku příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
paní Ing. Jaromíru Čechovou s usnesením Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 664/09 

Ceník ubytování a služeb pro ubytování nízkého standardu – Kateřinky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Ceník služeb a ubytování nízkého standardu – Kateřinská 156, Liberec XVII, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ubytované s novým „ceníkem ubytování a služeb“.  

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 665/09 

Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec - úprava č. 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. doplnění pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné) dle 
důvodové zprávy, 

2. doplnění pravidel pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zveřejnit doplněná pravidla pro přidělování bytů a postupovat dle nich při vyřizování žádostí. 

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 666/09 

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele "IPRM Liberec -  
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele "IPRM Liberec - atraktivní a kvalitní 
život v Liberci", 
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a  u k l á d á  

1. Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor 
dotací EU,  
zajistit vypsání výběrového řízení na zpracovatele „IPRM Liberec – atraktivní a kvalitní život 
v Liberci., 

Termín: Neprodleně  
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zajistit v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací EU částku 1.071 
tis. Kč na pokrytí činnosti vybraného dodavatele. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 667/09 

Realizace projektu "Administrativní zajištění IPRM" v rámci IPRM Liberec - 
zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění zakázky „Publicita“ v rámci akce IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“, 

2) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „Řízení a administrace IPRM“ v 
rámci akce IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“, 

3) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění zakázky „Pronájem software pro 
sledování průběhu dílčích projektů včetně správy digitálního úložiště dat“ v rámci akce IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor 
dotací EU,  
zajistit vypsání výše uvedených výběrových řízení, 

Termín: Neprodleně  
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zajistit v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací EU částku 5.254 
tis. Kč na pokrytí činností vybraných dodavatelů a zpracovatele veřejných zakázek. 

Termín: Neprodleně  

USNESENÍ Č. 668/09 

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2009“ zastupitelstvu města 
dne 26. 11. 2009. 
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USNESENÍ Č. 669/09 

Hodnocení 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. října 2009 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 26. října 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

 

 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Úprava pozemku p.č. 1143/1, k. ú. Krásná Studánka 
II. Výsledek kontroly provedené na personálním oddělení Magistrátu města Liberec ve dnech 26. 

a 27. října 2009 Okresní správou sociálního zabezpečení Liberec 
 
 

 

 

 

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.: 648/09, 650/09, 653/09, 656/09, 657/09, 661/09, 664/09, 665/09. 

 


