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U S N E S E N Í  
 Z 19. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 18. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 670/09 

Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem : 

I. Výpůjčka 
1. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/10 o výměře 10m2, v k. ú. Rochlice u 

Liberce, od Milana Polmana, Dobiášova 855/4, 460 06, Liberec VI, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“. 

2. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/11 o výměře 12m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce od PhDr. Vlastislava Kotka, Křížová 1613/6, 463 11 Liberec XXX, po dobu realizace 
stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

3. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/12 o výměře 15m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Ing. Vladimíra Wasserbauera, Vlnařská 694/8, 460 06 Liberec VI, po dobu 
realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

4. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/13 o výměře 19m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od manželů Ivo Pavla a Jana Pavlové, Slov. nár. povstání 390/4, 460 05 Liberec V, po 
dobu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

5. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/14 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Miroslava Nováka, Dobiášova 865/44, 460 06 Liberec VI, po dobu realizace 
stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

6. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/15 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Jiřího Škalouda, Malátova 426/2 460 01 Liberec XII, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

7. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/16 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Václava Zítka, Hvězdná 488/15, 460 05 Liberec V, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

8. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/17 o výměře 19m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od MUDr. Marie Šubrtové, Na Lávkách 1022, 289 12 Sadská, po dobu realizace 
stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

9. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/18 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Josefa Blažeje, Gagarinova 795/7, 460 01 Liberec VI, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

10. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/19 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od manželů Ing. Josefa Podzemského a Věry Podzemské, Oldřichova 207/18, 460 01 
Liberec III, po dobu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U 
Lomu“.  

11. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/20 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od manželů Ing. Vítězslava Procházky a Mileny Procházkové, Slov. nár. povstání 
351/7, 460 05 Liberec V, po dobu realizace stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku 
Klicperova – U Lomu“.  

12. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/21 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Josefa Pavlikoviče, Pod Ještědem 291, 460 08 Liberec XIX, po dobu realizace 
stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  
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13. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/22 o výměře 20m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Vlasty Molnárové, Školní 386/2, 460 05 Liberec V, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

14. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/23 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Mgr. Jiřího Vydry, Dvorská 394/18, 460 05 Liberec V, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

15. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/24 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Věry Langové, Slov. nár. povstání 387/2, 460 05 Liberec V, po dobu realizace 
stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

16. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/25 o výměře 18m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Jiřího Štrofa, Hedvábná 1118/9, 460 06 Liberec VI, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

17. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/26 o výměře 19m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Martina Nováka, Dvorská 394/18, 460 05 Liberec VI, po dobu realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

18. Rada města schvaluje výpůjčku části p.p.č. 1495/27 o výměře 20m2, v k. ú. Rochlice u 
Liberce, od Ing. Kateřiny Čápové, Sametová 833/26, 460 06 Liberec VI, po dobu realizace 
stavby „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“.  

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

II. Výkup 
1. Rada města souhlasí s budoucím výkupem pozemku p.č. 1495/108 a částí pozemku p.č. 

1495/51, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, od Stavebního bytového družstva pro výstavbu a 
správu garáží, Poutnická 548/4, 460 01 Liberec IV, IČ: 00214531.  

2. Rada města souhlasí s výkupem pozemku p.č. 1495/86, včetně stavby garáže, v k. ú. Rochlice 
u Liberce, od pana Paula Dentona, Slov. národního povstání 392/8, 460 05 Liberec V, za 
celkovou kupní cenu 180.412,- Kč.  

3. Rada města souhlasí s výkupem pozemku p.č. 1495/93, včetně stavby garáže, v k. ú. Rochlice 
u Liberce, od pana Patrika Fikery, Kašparova 478/4, 460 06 Liberec VI, za celkovou kupní 
cenu 182.500,- Kč.  

4. Rada města souhlasí s  výkupem pozemku p.č. 1471/1, p.č. 1464/2, v k. ú. Rochlice u Liberce, 
od JAVORNICKÉ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOSTI s. r. o., Javorník 53, Proseč 
pod Ještědem, 463 43 Český Dub, IČ: 25402293, za celkovou kupní cenu 495.000,- Kč.  

III. Směna 
Rada města po projednání souhlasí se směnou pozemků v k. ú. Horní Hanychov,  směna p.p.č. 
117/5, 690/26, 6890/27 a p.p.č. 117/8 oddělená dle GP č. 890-344/2006 z p.p.č. 117/2 v majetku 
statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, za p.p.č. 112/1 a 
117/10 v majetku SK Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ: 64040577, bez finančního 
dorovnání.  

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 671/09 

Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení Libereckého kraje od kupní smlouvy ze dne 26. 6. 2007, čj.: OLP/502/2007, č.j.: 
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6/07/0102 v souladu s čl. V smlouvy, 

s o u h l a s í  

se způsobem vzájemného vyrovnání formou: 
a) souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva Libereckého kraje, 
b) dohody o vrácení zaplacené kupní ceny, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
1. předložit informaci o odstoupení Libereckého kraje od kupní smlouvy a způsob 

vzájemného vyrovnání zastupitelstvu města, 

Termín: 26. 11. 2009 
2. zařadit do výdajové části rozpočtu odboru rozvojových projektů na rok 2010 druhou 

splátku na kupní cenu ve výši 2,800.000,- Kč, 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

po zápisu vlastnického práva ve prospěch statutárního města Liberec u katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na základě souhlasného prohlášení o zániku 
vlastnického práva Libereckého kraje uplatnit u Finančního úřadu v Liberci požadavek na 
vrácení daně z převodu nemovitostí, 

Termín: do 31. 3. 2010 
3. Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, 

převzít protokolárně od Libereckého kraje do majetku města příslušné nemovitosti. 

Termín: do 21. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 672/09 

Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil. Kč na akci „Objekt 
základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

přijetím dotace ve výši 19,210 mil. Kč z Ministerstva financí ČR, Programu 298210 Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci „Objekt základní 
školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit schválení přijetí dotace ve výši 19,210 mil. Kč z Ministerstva financí ČR, Programu 
298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci 
„Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ zastupitelstvu 
města, 

Termín: 11/2009 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 

1. zajistit realizaci akce „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a 
stavební úpravy“ v souladu s „rozhodnutím“ a podmínkami zde uvedenými v termínu 
stanoveném pro předání dokumentace závěrečného vyhodnocení akce správci programu, 

Termín kontrolní: 3/2010 
2. předložit v návrhu rozpočtu města odboru školství, kultury a sportu vlastní zdroje města ve 

výši 3,800 mil. Kč na rok 2009 a ve výši 2,398. mil. Kč na rok 2010 z Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací na realizaci akce, 

Termín kontrolní: 12/2009 
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3. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
založit účet u Uni Credit Banky pro akci. 

USNESENÍ Č. 673/09 

Oprava ulice Barvířská  

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 18/09/0031 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 18/09/0031 na Opravu ulice Barvířská v Liberci, 
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a zhotovitelem prací společností EUROVIA CS a. s., 
IČ: 45274924, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 18/09/0031, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření výše citovaného dodatku, a to jeho podpisem  oběma smluvními stranami.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 674/09 

Pilínkovská – lávka pro pěší 

Výběr dodavatele stavby, zajištění příslušných povolení a realizace stavby   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výběr dodavatele projektové dokumentace ve stupni DSP na akci „ Pilínkovská – lávka pro 
pěší“, a to společnost Valbek, spol. s r. o., středisko Liberec, Liberec 3, Vaňurova 505/17, IČ: 
48266230, 

2. výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením firmy Strabag a. s., Praha 5 – Smíchov, 
Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ: 60838744, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního 

dokumentu – smlouvy o dílo na zajištění projektu stavby ve stupni dokumentace ke 
stavebnímu povolení s firmou Valbek, spol. s r. o., středisko Liberec, Liberec 3, Vaňurova 
505/17, IČ: 48266230, 

Termín: Neprodleně 

2) na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit související inženýrskou činnost vedoucí 
k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“, 

Termín kontrolní: 10. 1.2010  

3) na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na 
realizaci stavby lávky a návrhu smlouvy o dílo firmě Strabag a. s., Praha 5 – Smíchov, Na 
Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ: 60838744, 

Termín kontrolní: 7. 12. 2009 
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4) po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Pilínkovská – lávka 
pro pěší“.   

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 675/09 

Revitalizace přírodního koupaliště Katřinky/Radčice  

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, realizace akce  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace přírodního koupaliště  
Kateřinky/Radčice“, včetně předloženého návrhu zadávacích podmínek,  

2. stavební realizaci akce „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“, 
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

 
komise pro otevírání obálek: 
Ing. Ladislav Fuchs    vedoucí odboru TS 
Ing. Jitka Píšová    odbor  TSKO  
zástupce právního odboru 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
David Novotný    vedoucí 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 
Ing. Jitka Píšová     oddělení TSKO  
zástupce právního odboru 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka    náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO  
zástupce právního odboru                                                  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavby 

„Revitalizace přírodního koupaliště Katřinky/Radčice“, a následně s vítězným uchazečem 
uzavřít příslušnou smlouivu o dílo, 

Termín: 15. 12. 2009 
2. v souladu s registračním listem akce a po uzavření smlouvy o dílo: 

a) předložit návrh v nejbližším rozpočtovém opatření pro rok 2009, odboru technické správy 
veřejného majetku, na pokrytí závazných finančních prostředků na financování akce ve 
výši 65.000,- Kč 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009 
b) doplnit návrh rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010 o závazné 
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finanční prostředky na financování akce ve výši 73.000,- Kč, 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009 
3. zpracovat kupní smlouvu a následně zajistit její podpis na zpracovanou projektovou 

dokumentaci, se smluvní cenou ve výši 65.000,- Kč vč. DPH, 

Termín: 15. 12. 2009 
4. zajistit další související podklady pro uvolnění dotace a následně s podmínkami dotace zajistit 

realizaci akce v jejím plném rozsahu 

Termín kontrolní: 04/2010 

USNESENÍ Č. 676/09 

Na Ladech – oprava komunikací 

Oprava kanalizačních přípojek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souvislosti s realizací akce „Na Ladech – oprava komunikací“: 
1. návrh finančního zajištění opravy/obnovy kanalizačních přípojek, popř. jejich částí, 

k jednotlivým nemovitostem v dotčené lokalitě ve vlastnictví jiných fyzických či právnických 
osob, 

2. záměr darů kanalizačních přípojek, popř. jejich částí, jednotlivým vlastníkům dotčených 
nemovitostí, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit vhodnou formou informování vlastníků nemovitostí v dané lokalitě o plánované akci – 

opravy komunikací na ulicích Studničná, Perlová a Na Ladech, včetně inženýrských sítí,  

Termín: 31. 12. 2009 
2. zajistit opravu/obnovu kanalizačních přípojek na ulicích Perlová, Studničná a Na Ladech, 

popř. jejich částí, souvisejících s realizací akce „Na Ladech – oprava komunikací“. 

Termín kontrolní:1. 6. 2010 
3. po dokončení akce zajistit zpracování jednotlivých návrhů darovacích smluv s vlastníky 

kanalizačních přípojek, popř. jejich částí, a předložit je radě a zastupitelstvu města ke 
schválení 

Termín kontrolní: 1. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 677/09 

Ostašovská ulice – akustická situace 

Návrh řešení akustické situace na ulici Ostašovská v součinnosti s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, ze dne 12. října 2009 a týkající se součinnosti 
při řešení akustické situace v blízkosti silnic I. třídy a místních komunikací ve městě Liberci, 

s c h v a l u j e  
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doplnění zadání pro zpracování projektové dokumentace související s opravou mostu přes silnici 
I/35 a trať ČD na komunikaci II. třídy - ul. Ostašovská o protihlukové stěny na vlastním mostě, 
včetně předpolí, 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zahájit jednání mezi odborem technické správy veřejného majetku a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, správa Liberec, ve věci vzájemné součinnosti při řešení akustické situace 
v blízkosti silnic I. třídy a místních komunikací ve vlastnictví města a na území města Liberec, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 
2. zajistit odeslání připojeného návrhu odpovědi žadateli, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa Liberec, 

Termín: 30. 11. 2009 
3. zajistit doplnění zadání pro zpracování projektové dokumentace související s opravou mostu 

přes silnici I/35 a trať ČD na komunikaci II. třídy - ul. Ostašovská o protihlukové stěny na 
vlastním mostě, včetně předpolí, 

Termín: 30. 11. 2009 
4. vhodným způsobem informovat radu města o výsledcích jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, správa Liberec a přijatých návrzích na řešení akustické situace v blízkosti silnic I. třídy a 
místních komunikací ve vlastnictví města a na území města Liberec. 

Termín kontrolní: 1. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 678/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 

I. Prodej pozemku 
Rada města dne 18. 11. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1227/2, k. ú. 
Ruprechtice kupující:  
Rudolf Burkoň, trvale bytem Věkova 241/2, Liberec 14, za kupní cenu 7.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

II. Výkup pozemku 
Rada města dne 18. 11. 2009 souhlasí s výkupem nemovitosti: pozemek p.č. 596/3 odděl. 
z pozemku p.č. 596/1, k. ú. Dolní Hanychov prodávající:  
Ing. Lubomír Kruk, MUDr. Věra Kruková, oba trvale bytem Markytánská 604/10, Liberec 8, za 
kupní cenu 21.000,- Kč, s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

X. MO Lbc Vratislavice n/N  
1. Prodej pozemků  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1710, 1711 při ul. Za Mlýnem, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, paní Janě Češkové, bytem Za Mlýnem 351, 463 11 Liberec XXX, za 
kupní cenu 422.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
 
2. Prodej podílu pozemků spoluvlastníku 
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Rada města po projednání souhlasí s prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 845/2841 
náležejícího k bytové jednotce č. 37/02 na pozemcích p.č. 1435/1 a 1436/1, k. ú. Vratislavice nad 
Nisou (dle GP č. 2357-70/2006 ze dne 25. 1. 2007 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 1435/1 o 
výměře 481 m2 a p.č. 1436/1 o výměře 170m2), spoluvlastníku budovy č.p. 37, ul. Tanvaldská, 
Liberec XXX. Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 30 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.   

příjmení a jméno podíl č. b.j. 
bydliště 

dat. nar. cena % úhr. 

Nevečeřalová Zdeňka 845/2841 37/02 
 Tanvaldská 37  

Liberec XXX 

 121.900,- Kč 10 
 

3. Úplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR 
Rada města po projednání souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod p.p.č. 683/1, 683/2, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví ČR a ve správě  Pozemkového fondu ČR do 
vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 262978. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

III. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 583/1, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení s předností vlastníků budov na pozemcích p.č. 582/1, 582/2, 583/10 
a 584 a garáží na pozemcích p.č. 583/2 až 583/8, vše k. ú. Liberec, za cenu 217.000,- Kč. 

2. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1804/1, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 1799, 1802, k. ú. 
Liberec a budovy č.p. 330, za cenu 10.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3493/1-díl A, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na 
pozemku p.č. 3492, k. ú.Liberec, za cenu cca 552.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

4. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3493/1-díl B, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s předností právnické osoby složené z vlastníků budovy na 
pozemku p.č. 3491, k. ú. Liberec, za cenu cca 589.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3493/1-díl C, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s předností právnické osoby složené z vlastníků budovy na 
pozemku p.č. 3488, k. ú. Liberec, za cenu cca 193.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3586/2, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s předností vlastníků budovy na pozemku p.č. 3586/1, k. ú. Liberec, 
za cenu 70.000,- Kč., za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

7. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.5332/2- část, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budov na 
pozemcích p.č. 5327, 5328, 5329, 5330, 5331 a 5332/1, vše v k. ú.Liberec, za cenu cca 
99.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5333/2- část, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budov na 
pozemcích p.č. 5333/1, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338 a 5339, vše v k. ú. Liberec, za cenu cca 
109.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

9. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 136/1 a 136/2- část, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na 
pozemcích p.č. 1685 až 1689, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu cca 206.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

10. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 746/16, 746/17, 746/18, 
746/19, 746/20, 746/21 a 746/22-díl B, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s 
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předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na pozemcích p.č. 746/4 a 746/5, k. ú. 
Horní Růžodol, za cenu cca  87.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

11. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 746/22-díl A, 746/23, 
746/24, 746/25, 746/26, 1129/2, 1129/3, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s 
předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na pozemcích p.č. 746/6 a 746/7, k. ú. 
Horní Růžodol, za cenu cca 292.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

12. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 759/1, 759/2, 759/3, 
761/1-část a 761/2, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení s předností právnické 
osobě složené z vlastníků budovy na pozemcích p.č. 759/4, 759/5 a 760, k. ú. Horní Růžodol, 
za cenu cca 377.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

13. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1087/15, k. ú. Horní 
Růžodol, formou výběrového řízení za cenu cca 27.000,- Kč. 

14. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3/3, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p.č. 3/3, k. ú. 
Dolní Hanychov, za cenu 199.000,- Kč. 

15. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 196/1, 162/1, 162/2, 202, 
203, k. ú. Dolní Hanychov, formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem nájemce 
pozemku p.č. 196/1, 162/2, 202, 203, k. ú. Dolní Hanychov, za nejnižší podání 7,624.000,- Kč. 

16. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 322/1, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy 
na pozemku p.č. 323/2, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 127.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 

17. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 336/1-část, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy 
na pozemku p.č. 336/2, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu cca 77.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 

18. Rada města dne 24. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 338/14, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy 
na pozemcích p.č. 338/2 až 338/8, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 293.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

19. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 338/19, 338/21, 338/22, 
338/26 a 352, k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě 
složené z vlastníků budovy na pozemcích p.č. 338/23, 338/24 a 338/25, k. ú. Dolní Hanychov, 
za cenu 185.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

20. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 513/1, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 472.000,- Kč. 

21. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 538/2, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p.č. 538/2, k. ú. 
Dolní Hanychov, za cenu 209.000,- Kč. 

22. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 589, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 
586, pozemku p.č. 590, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 230.000,- Kč. 

23. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 631/4, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 844/1, 844/2, 
840, 841, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu cca 94.000,- Kč. 

24. Rada města dne 18. 11 .2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 357/2, k. ú. Janův Důl u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektu na pozemku p.č. 
357/2, k. ú. Janův Důl u Liberce, za cenu 19.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

25. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 419/2-díl A a 420/2-díl 
A, k. ú. Růžodol I., formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků 
budovy na pozemcích p.č. 419/1 a 420/1, k. ú. Růžodol I., za cenu cca 210.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

26. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 419/2-díl B a 420/2-díl 
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B, k. ú. Růžodol I., formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků 
garáží na pozemcích p.č. 417/5 až 417/7 a 1488 až 1494, k. ú. Růžodol I., za cenu cca 25.000,- 
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

27. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr pozemku p.č.1289/3, k. ú. Růžodol I, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.1289/2, za cenu 3.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

28. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1803/1-díl A, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na 
pozemku p.č. 1804, k. ú. Starý Harcov, za cenu cca 588.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

29. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1803/1-díl B, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na 
pozemku p.č. 1805, k. ú. Starý Harcov, za cenu cca 313.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

30. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1803/1-díl C, k. ú. Starý 
Harcov, formou výběrového řízení s předností právnické osobě složené z vlastníků budovy na 
pozemku p.č. 1806, k. ú. Starý Harcov, za cenu cca 432.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

31. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 452, k. ú.Ostašov, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 449, 450, 451, 453, 454, 
455, k. ú. Ostašov u Liberce, za cenu 58.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

32. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 579/2, k. ú. Pilínkov obci 
Šimonovice, IČ: 00671886, za cenu 8.000,- Kč. 

33. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 354, k. ú. Kunratice u 
Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem nájemce pozemku p.č. 354, 
k. ú. Kunratice u Liberce, za nejnižší podání 423.000,- Kč. 

34. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1053/1, k. ú. Chotyně, 
obci Chotyně, za cenu 39.000,- Kč. 

35. Neschváleno.  
36. Neschváleno.  
37. Neschváleno.  
38. Neschváleno.  
39. Neschváleno.  
40. Neschváleno.  
41. Neschváleno.  
42. Neschváleno.  
43. Neschváleno.  
44. Neschváleno.  
45. Neschváleno.  
46. Neschváleno.  
47. Neschváleno.  
48. Neschváleno.  

IV. Úprava ceny budovy 
Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje snížení ceny budovy čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14 
včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k. ú. Ruprechtice, o 30 % tj. na 4,900.000,- Kč 
a záměr prodeje formou výběrového řízení. 

V. Věcná břemena  
1. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 

příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5828/1, 5905, k. ú. Liberec, na 
dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH. 

2. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6009, k. ú. Liberec, na 
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dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.  

3. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 116, 170, 1600/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  

4. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních 
kabelů parkovacího systému a světelného signalizačního zařízení, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 473/1, 483/13, 483/14, 483/29, k. ú. Rochlice u Liberce, na 
dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch Nisa OC s. r. o., IČ: 
28950941, Jiráskovo nám. 1981/6, Praha 2, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

5. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1014, 1016/1, k. ú. 
Horní Růžodol, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 

6. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 147/1, k. 
ú. Františkov u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  

7. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
strpění uložení kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích 
p.č. 147/1, 149, 447, 575/1, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č. 449, k. ú. Františkov u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době 
Zaic Pavol Ing. Ph.D. a Zaicová Dana, Pod Tratí 666, Hrádek nad Nisou, za cenu 88,- Kč/m2 
bez DPH. 

8. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 279/3, 291, k. ú. 
Františkov u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  

9. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1056/1, 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.  

10. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1341/10, 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 56,- Kč/m2 bez DPH.  

11. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 510/1, 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.  

12. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 843/1, 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.  

13. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 873/1, k. ú. Ruprechtice, 
na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka pozemku p.č. 852/1, 
kterou je v současné době Sklepníková Hana, Trpasličí 317, Liberec – Liberec XIV – 
Ruprechtice, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 

14. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1443/125, a p.p.č. 
1459, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka 
pozemku p. č. 1479/1, kterou je v současné době Bc. Lucie Kubelková, Jeřmanická 497/20, 
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Liberec, Liberec XXV – Vesec, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
15. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 38/1, 365, 367, 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.  

16. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1207/1, 499, 1299, 1238/1, 1235, 
1201/3, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 88,- Kč/m2 bez 
DPH a 56,- Kč/m2 bez DPH.  

17. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 499, 1002/1, 
1201/3, 1206/6, 1207/1,1214, 1235, 1238/1, 1298/2, 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 a 56,- Kč/m2 bez DPH.  

18. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 26, k. ú. Karlinky, 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.  

19. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 102, k. ú. Karlinky, na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

20. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 117/1, 217/10, k. ú. 
Pilínkov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  

21. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 23/1, k. ú. Vesec 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.  

22. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vrchního i 
zemního kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ 
p.č.1070/1, 1075/2, 1076/1, 1143/1, 1174,  k. ú. Krásná Studánka, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za 
cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  

23. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 644/1, k. 
ú. Radčice u Kr. Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  

24. Neschváleno. 

VI. Umístění reklamních zařízení 
1. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje bezplatné umístění 1 ks reklamního zařízení o 

rozměru 5,10m x 2,40m na pozemku p.č. 252/1, v k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou 
pro Jaroslava Čermáka, Rádlo 314, 468 03, IČ: 12807923.  

2. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje umístění 1 ks reklamního stojanu o rozměru 1,60m x 
0,60m na chodbě ve sníženém přízemí budovy čp. 976/15, ul. Pionýrů, Liberec 6, na dobu 
neurčitou, pro BKS Capital Partners, a. s., Zelený pruh 95/97, Praha 4, 140 00, IČ: 27574016, 
za cenu 4.000,- Kč bez DPH ročně. 

VII. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje nájem pozemku p.č. 1023/1, k. ú. Růžodol I. o 

výměře 6 500m2, na dobu neurčitou pro Občanské sdružení „Váš pes“, za roční nájemné ve 
výši 65 000,- Kč.  
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2. Neschváleno. 

VIII. Výpůjčka pozemku 
Rada města dne 18. 11. 2009 schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 27/3, k. ú. Horní Růžodol, o 
výměře 5m2, na dobu neurčitou pro vlastníky garáží na vedlejším pozemku p.č. 27/2, v k. ú. Horní 
Růžodol.  

IX. MO Lbc Vratislavice n/N  
1. Prodej nebytového objektu vč. pozemků  
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 
1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, za celkovou prodejní cenu 9,200.000,- Kč stanovenou dle znaleckého posudku, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu. 
2. Zrušení usnesení - záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 514/09 bod XII.1.1) ze dne 15. 9. 2009.  
3. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p.p.č. 823/3, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, ve prospěch vlastníka p.p.č. 823/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, paní 
Marcely Polívkové, Tyršův vrch 730, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 84,-Kč 
bez DPH/m2, na dobu neurčitou. 

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: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 679/09 

Bytové náhrady 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se vstupem statutárního města Liberec do Bytového družstva ZENIT a zaplacením rezervačního 
poplatku 2 x 2.500,- Kč a dalšího členského vkladu ve výši 1,850.000,- Kč, týkajícího se bytové 
jednotky č. 4/1614 v budově 01E čp. 1614/8, ul. Křížová, Liberec XXX a dalšího členského 
vkladu ve výši 2,180.000,- Kč, týkajícího se bytové jednotky č. 13/1615 v budově 01F čp. 1615/7, 
ul. Ořechová, Liberec XXX, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstva města. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 680/09 

Kontokorentní úvěr do výše 20,000.000,- Kč u Komerční banky, a. s.   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s opětovným uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Liberec a  
Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dál 
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jen Komerční banka a. s.), podle níž bude Komerční banka, a. s. poskytovat statutárnímu městu 
Liberec v období od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2010 kontokorentní úvěr na běžném účtu č. 
2718632600267 až do limitu 20,000.000,- Kč, a to za podmínek srovnatelných se stávající 
úvěrovou smlouvou reg. č. 7340008250235, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 681/09 

Schválení předložení Zadání 53. 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 53. 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 53. změny územního plánu, 
 ukončit proces pořizování podnětů 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/10 a 53/11 z 53. změny, 
 opětovné posouzení požadavků na změnu (53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/10 a 53/11) v rámci 

pořizování „nového“ územního plánu Liberce, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 53. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 682/09 

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: 
10 / 2009 
Honcová Milada   Liberec 10, Mánesova 260   Z1-65 
Hukalová Dana   Pardubice, Kojice 148    XVIII-209 
Bezucha Jaroslav   Liberec 6,Burianova 1070   E-38 
Stránská Alena   Liberec 6, Majakovského 630/1A  NO-183 
Svobodová Gertruda  Liberec 6, Krejčího 1173/5   Z12-9 
Svatoňová Marie   Liberec 25, Jeřmanická 474   III-51 
Horník Milan   Liberec 6, Sametová 715   L-222 
Krejbich Petr   Jablonné v Podj., Lada 25   STL-9 
Šafárová Eliška   Liberec 25, Jeřmanická 475/3   DK-498 
Smetana Milan   Liberec 3, Anglická 826/12   HK-109 
Popelka Pavel   Liberec 1, Lužická 16/1049   Z5-1b 
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Maříková Ludmila   Liberec 30, Tyršův vrch 729   L-165 
Maříková Ludmila   Liberec 30, Tyršův vrch 729   L-166 
Pešková Eva   Liberec 3, Husitská 174/27   STA-59 
Donát Jiří    Liberec 6, Seifertova 901/2   KZ-D-21 
Ortová Lilie   Liberec 1, Jiskrova 5    Z13-16 
Drdová Hana   Liberec 1, Slovanské údolí 4   STD-12 
Kaprálková Ivona   Jeřmanice, Pastevní 213   STB-6 
Fronka Petr    Liberec 5, Chelčického 292   KZ-I-19 
Kozlová Hana   Liberec 14, Baltská 599/1   XIV-47 
Mareš Vlastimil   Kostelec n/L., Záryby 253   Z9-25 
Bukovinská Irena   Liberec 13, Květnové revoluce 176/3  III-34 
Hřeben Oldřich   Liberec 7, Slepá 272/1    Z11-2 
Kašpar Miloslav   Liberec 4, U Domoviny 582   Z16-10 
Ryglová Božena   Liberec 13, Jiráskova 304/12   STF-112 
Hrušovská Zdeňka   Liberec 6, Horní Kopečná 647   Z1-12 
Mecner Emanuel   Liberec 1, Březová alej 302   STG-33 
Havlíková Božena   Liberec 8, Puškinova 1/1   NO-124 
Hrubá Marie   Liberec 6, Cihlářská 668   HK-178 
Hrušková Marcela   Liberec 6, Vratislavická 367/19   STK-38 
Francová Iva   Liberec 6, Horní Kopečná 655/11  STA-24 
Pilecká Zdenka   Liberec 10, Jáchymovská 267   V 1-11 
Melicharová Marie   Liberec 1, Fibichova 1173/17   NO-72 
Doležalová Hana   Liberec 15, Na čekané 501/11   B-7 
Matucha Miloš   Liberec 19, Světelská 139   Z18-44 
Mikšíčková Hana   Pardubice, Křičkova 416   KZ-XI-18 
Hnízdilová Pavlína   Liberec 1, Na Okruhu 840/1   KZ-XI-62 
Štros František   Liberec 4, Kominická 599   G-45 
Polda Petr    Liberec 3, Myslivecká 309   XII-29 
Klímová Denisa   Liberec 25, Na srázu 289   NO-184 
Fischerová Jana   Liberec 6, Dobiášova 882   KZ-I-25 
Kačerová Alena   Liberec 8, Písecká 500    STA-26 
Chrištof Roman   Liberec 1, E.Destinové 399/5   VI-26 
Kratochvíl Pavel   Liberec 5, Jablonecká 294/16   KZ-XI-47 
Zástěra Jindřich   Příbram, Tušovice 18    STA-42 
Markytánová Eva   Liberec 6, Vlnařská 837    III-151 
Štefanová Miroslava  Liberec 6, Pazderkova 932/1   STF-76 
Chaloupecká Ludmila  Liberec 5, Chelčického 164   STD-45 
Havelka Antonín   Liberec 1, Ruprechtická 79   V 1-13 
Anděl Eduard   Liberec 15, Aloisina výšina 395/6  D-11 
Stolín Pavel    Liberec 11, U mlékárny 458/2   NO-191 
Majerčíková Růžena  Praha 4, Ohradní 1359    III-36 
Dvořák Zdeněk   Jablonec n/N., Dvorská 4954/7   XVIII-169 
Malá Jiřina    Liberec 6, Seifertova 901/2   STG-23 
Macháčková Ludmila  Liberec 30, Východní 285   KZ-I-35 
Blažková Marie   Liberec 8, Národní 383    DK-254 
Pára Boleslav   Liberec 15, Brožíkova 414   V 1-29 
Bejčková Milena   Týnec n/S., Bukovany 209   KZ-IX-1 
Novák Milan   Liberec 9, Volgogradská 57/29   HK-283 
Runtová Věra   Liberec 6, Broumovská 701/13   KZ-VII-43 
Knihová Jana   Liberec 6, Sametová 833/26   XX-59 
Hulínská Eva   Liberec 2, Puchmajerova 465/14  NO-95 
Zemanová Zdenka   Liberec 1, Voroněžská 8   STM-23 
Klingerová Věra   Liberec 14, Borový vrch 792   KZ-I-34 
Kammlerová Jaroslava  Liberec 7, 28.října 4    XXII-20 
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Soukup Josef   Liberec 10, Jáchymovská 276   XII-58 
Hovorková Naďa   Liberec 25, U statku 100   KZ-G-5 
Gamperová Dagmar  Liberec 25, Česká 499    DK-270 
Gamperová Dagmar  Liberec 25, Česká 499    DK-271 
Hradilová Edita   Liberec 6, Sametová  713   III-192 
Kopecký Petr   Liberec 12, Polní 638    IV-41 
Pultrová Jitka   Liberec 5, Jeřmanická 484/21   HK-208 
Hudec Roman   Václavice 72     XI-66 
Gabrielová Simona   Liberec 15, Ječná 487    STF-20 
Saska Stanislav   Liberec 6, Haškova 899    STG-6 
Hubková Hana   Liberec 8, Národní 381/37   III-91 
Macounová Anna   Liberec 13, Borový vrch 101/9   KZ-I-1 
Rybář Václav   Chomutov, Jiráskova 4207   Z4-44 
Hoberland Herbert   Dolní Bousov, Kamenice 52   XV-45 
Lorenz Klaus   Desná III, 849     HK-118 
Čirličová Lea   Liberec 1, Alšova 1273/17   Z18-8 
Kobosil Vladimír   Liberec 1, Mozartova 12   STE-5 
Pokorný Roman   Chrastava, Frýdlantská 475   V 1-44 
Krutilek Petr   Liberec 3, Proboštská 267/2   NO-117 
Tomášková Zlata   Praha 8, Štětínská 26    KZ-VII-46 

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: 27. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 683/09 

Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Mateřskou školou „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 
458/19, příspěvkovou organizací a Dětským centrem SLUNÍČKO Liberec, příspěvkovou 
organizací, na dobu neurčitou, od 1. 1. 2010, 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Mateřskou školou, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkovou 
organizací a Dětským centrem SLUNÍČKO Liberec, příspěvkovou organizací, na dobu 
neurčitou, od 1. 1. 2010, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelky mateřských škol. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 684/09 

Návrh kupní smlouvy na odprodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 
38/6, Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem kupní smlouvy na odprodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/6, 
Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh na odprodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/6, Liberec ke 
schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 685/09 

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
"MŠ Kamarád - realizace úspor energie" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „MŠ Kamarád – realizace 
úspor energie“, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firem MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o., SYNER, s. r. o., SYBAN, s. r. o., STAVO 
– UNION, stavební společnost s r. o., STAV –AGENCY s. r. o., Regionální stavební s. r. o., 
STATUS a. s., Interma, akciová společnost a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „MŠ Kamarád – realizace úspor.  

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 686/09 

Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru – PPP projekt, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 687/09 

Návrh odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec 
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dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 688/09 

Žádost o schválení uzavření smlouvy mezi Základní uměleckou školou, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 a Euroregionálním kulturním centrem St. Johannis Zittau e. 
V. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy mezi Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19 a 
Euroregionálním kulturním centrem St. Johannis Zittau e. V., 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 689/09 

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem multifunkčního vakového zvedáku Maxi 
Move, s nákupem dodávkového vozu a osobního vozu pro potřeby pečovatelské 
služby a o souhlas s prodejem automobilu Renault Trafic a Škoda Felicia  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. nákup nového dodávkového a osobního vozu pro potřeby pečovatelské služby z prostředků na 
odpisy, 

2. prodej automobilu Renault Trafic (SPZ 1L9 3010) a Škoda Felicia (SPZ 1L3 4712), 
3. nákup multifunkčního vakového zvedáku Maxi Move z prostředků účelové dotace na rok 

2009, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit Ing. Jaromíru Čechovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 690/09 

Schválení výše úhrad za poskytování sociálních služeb a zdravotní péče 
prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec s platností od 1. 12. 2009 

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

1. výši úhrad za poskytování sociálních služeb prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1.12.2009 dle důvodové zprávy, 

2. výši úhrad za poskytování zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1.12. 2009 dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ředitelku Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace Ing. Jaromíru 
Čechovou s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 691/09 

Schválení výše poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování  
prostřednictvím příspěvkové organizace  Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec s platností od 1. 1. 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výši úhrad za užívání prostor, vybavení a kopírování prostřednictvím příspěvkové organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec s platností od 1. 1. 2010 dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ředitele Komunitního střediska KONTAKT Liberec, příspěvkové organizace pana 
Michaela Dufka s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 692/09 

Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

Zvolení nového člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s opětovným zvolením členky dozorčí rady Naděždy Jozífkové, bytem Kašparova 710, Liberec 
XXV – Vesec, 463 12 na další funkční období a zvolením nového člena správní rady Petry 
Svatoňové, nar. 30. 1. 1969, Sokolská 683/36, Liberec 1, 460 01 v souladu s § 10 a 15 zákona č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, a § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

a  u k l á d á  

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady, 
zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných společností.  

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 693/09 
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Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, prodloužení smlouvy o 
ubytování a přechod nájemního práva 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Hegrové Michale přidělení bytu č. 3, o velikosti 3+1 v ulici 5. května 74, Liberec 1, 
2. Kuklové Zuzaně  přidělení bytu č.  1, o velikosti 2+1 v ulici Proboštská 268, Liberec 3, 
3. Velíškové Simoně přidělení bytu č. 3, o velikosti 2+1 v ulici Proboštská 268,Liberec 3, 
4. Bryknerové Janě přidělení bytu  č.  5,  o  velikosti  2+1  v ulici Proboštská 268, Liberec 3, 
5. Magerovi Jozefovi přidělení bytu č. 4,o velikosti 2+1 v ulici SNP 387, Liberec 5, 
6. Vaňkové Nikole přidělení bytu č. 17, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1576, Liberec 30, 
7. Havlíkovi Jiřímu přidělení bytu č. 28, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1578, Liberec 30, 
8. Kalousové Zdeňce  přidělení  bytu  č.  20, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1575, Liberec 30, 
9. Horňákovi Albínovi - prodloužení smlouvy o  ubytování nízkého standardu v objektu 

Kateřinská 156, Liberec 17, 
10. Pěkníkové Jeleně - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 

156, Liberec 17, 
11. Dolmen, o. p. s. – přechod nájemního práva na byt č. 21, o velikosti 3+1 v ulici Česká 617, 

Liberec 25, 

a  u k l á d á  

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Hegrovou Michalou, Kuklovou Zuzanou, Velíškovou Simonou, 
Bryknerovou Janou, Magerou Jozefem, Vaňkovou Nikolou, Havlíkem Jiřím, Kalousovou 
Zdeňkou a Dolmenem, o. p. s., 

Termín: 11/2009 
2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Horňákem Albínem a Pěkníkovou Jelenou. 

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 694/09 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Sadeckému Hynkovi a Pýchové Evě přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 969, 

2. Benešové Ireně přidělení bytu č. 42 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Burianova 969, 

3. Tajchmanovi Josefovi a Tajchmanové Dagmar přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070, 

4. Kohútovi Jurajovi a Kohútové Zdeňce přidělení bytu č. 507 o velikosti 2+kk v domě 
s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1172, 

5. Kohlové Ingeborg přidělení náhradního bytu č. 308 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1173, 

6. Napravilové Jiřině přidělení náhradního bytu č. 401 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1173, 

7. Valnohovi Josefovi přidělení bytu č. 404 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 

8. Hladíkové Růženě přidělení bytu č. 109 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 
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9. Repiské Marii přidělení bytu č. 211 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v 
Liberci 6, Krejčího 1174, 

10. Dítětové Slavomíře přidělení náhradního bytu č. 212 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 

11. Ježkové Boženě přidělení bytu č. 409 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 11/2009 

USNESENÍ Č. 695/09 

Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající 
veřejnou službu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 10.586,- Kč, z kapitoly 313-MPSV na úhradu 
pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu, 

a  u k l á d á  

1.   Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 313-
MPSV na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu v celkové výši 10.586,- 
Kč, 

Termín: 26. 11. 2009 
       2.   Ing.Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit příslušnou poskytovanou dotaci ve výši 10.586,-Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 696/09 

Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec - zóna Lidové sady 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) se zařazením projektových záměrů podaných v II. kole výzvy do IPRM Liberec – zóna Lidové 
sady dle důvodové zprávy, 

2) s přípravou projektových žádostí u připravovaných projektů: Parky Lidové sady II (Zborovská 
rokle, Promenáda jezírko), Bazén Liberec, Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec, 
Revitalizace areálu LVT, Parky Lidové sady I, Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt, Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady, Úprava parteru – ZŠ Lesní a ZŠ Lesní – 
Škola pro Evropu, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit seznam projektových záměrů podaných v II. kole výzvy do IPRM Liberec – zóna 
Lidové sady zastupitelstvu města ke schválení, 
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Termín: Neprodleně 
2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

předložit seznam připravovaných projektů zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 697/09 

Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové 
sady" - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti na akci „Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady“ v rozsahu: 

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

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

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit uzavření příslušné smlouvy na zajištění inženýrské činnosti s vybraným uchazečem 

VALBEK spol. s r. o., Liberec 3, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01, IČ: 48266230, 
2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 

vybraného dodavatele ve výši: 2.856.000,- Kč. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 698/09 

Zajištění projektové dokumentace pro akci "Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady" - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP, DZS a 
autorský dozor a podklady pro zjišťovací řízení EIA na akci „Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady“, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování předmětné dokumentace s vybraným 

uchazečem STORING spol. s r. o., Liberec 9, V Horkách 94/5, PSČ 460 07, IČ: 25410482, 
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2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 
vybraného dodavatele ve výši: 3,260.600,- Kč. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 699/09 

Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Výukový bazén Liberec" - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti na akci „Výukový bazén Liberec“ v 
rozsahu: 

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

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

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit uzavření příslušné smlouvy na zajištění inženýrské činnosti s vybraným uchazečem 

INVESTING CZ spol. s r. o., Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČ: 25036751, 
2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 

vybraného dodavatele ve výši: 1,723.120,- Kč. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 700/09 

Výukový bazén Liberec – projektová příprava stavby - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DZS 
na akci „Výukový bazén Liberec“, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování předmětné dokumentace s vybraným 

uchazečem AS PROJECT CZ s. r. o., Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01, IČ: 
26095254, 

2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 
vybraného dodavatele ve výši: 2,664.410,- Kč. 

Termín: Neprodleně 
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USNESENÍ Č. 701/09 

Revitalizace městských lázní na galerii a dostavba depozitáře – projektová 
příprava stavby - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DZS 
na akci „Revitalizace městských lázní na galerii a dostavba depozitáře“, 

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování předmětné dokumentace s vybraným 

uchazečem AS PROJECT CZ s. r. o., Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01, IČ: 
26095254, 

2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 
vybraného dodavatele ve výši: 2,687.020,- Kč. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 702/09 

Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Revitalizace městských lázní na galerii a 
dostavba depozitáře" - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti na akci "Revitalizace městských lázní 
na galerii a dostavba depozitáře" v rozsahu: 

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

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

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU: 
1. zajistit uzavření příslušné smlouvy na zajištění inženýrské činnosti s vybraným uchazečem 

INVESTING CZ spol. s r. o., Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČ: 25036751, 
2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí činnosti 

vybraného dodavatele ve výši: 3,379.600,- Kč. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 703/09 
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IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - zřízení Řídícího výboru a 
jmenování managera IPRM 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) se jmenováním Ing. Michala Vereščáka, specialista odboru Koordinátor dotací EU, manažerem     
    Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, 
2) se zřízením Řídícího výboru pro Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní  
    život v Liberci předkládaném v rámci ROP NUTS II Severovýchod ve složení: 

č. organizace zástupce právo hlasovat 
1 SML Ing. Ondřej Červinka Ano 
2 SML Ing. František Hruša Ano 
3 ANNOLK Ing. Lidie Vajnerová Ano 
4 LK RNDr. Vít Příkaský Ano 
5 SML Ing. Jaroslav Morávek Ano 
6 SML MUDr. Kateřina Absolonová Ano 
7 TU Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Ano 
8 OHK Ing. Martin Procházka Ano 
9   Ano 
10 ÚRR NUTS II SV Bořek Machatý Ne 
11 SML Ing. Michal Vereščák Ne  

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 704/09 

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 11. 2009 

USNESENÍ Č. 705/09 

SML Statutární město Liberec 
ANNOLK Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje 
LK Liberecký kraj 
TU Technická univerzita v Liberci 
OHK Okresní hospodářská komora Liberec 
ÚRR NUTS II SV Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
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Jmenování ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Jiřího Blimla do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec s účinností od 1. 
ledna 2010 a stanoví mu plat dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
vypracovat příslušné pracovněprávní písemnosti k tomuto jmenování.  

USNESENÍ Č. 706/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 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. 620/09. 

USNESENÍ Č. 707/09 

Úprava platu ředitele Městské policie Liberec a návrh na poskytnutí odměny  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. úpravu platu ředitele Městské policie Liberec, Mgr. Ladislava Krajčíka, s účinností od 1. 
prosince 2009 ve výši dle důvodové zprávy, 

2. poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, ve výši dle 
důvodové zprávy,  

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit vypracování a předání nového platového výměru a připravit podklady k výplatě odměny 
Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc listopad 2009. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 708/09 

Organizační zajištění 10. zasedání zastupitelstva města konaného 26. 11. 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 10. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. listopadu 2009 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
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4. Bytové náhrady 
5. Prodej pozemků v lokalitě Perštýn 
6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
7. Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. – příprava a koordinace záměru 
8. Liberecký kraj – odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) 
9. Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil. Kč na akci „Objekt základní školy 

Barvířská – přestavba, přístavba a stavební úpravy“ 
10. Kontokorentní úvěr do výše 20,000.000,- Kč u Komerční banky, a. s. 
11. Návrh kupní smlouvy na prodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/9, Liberec 
12. Záměr realizace stavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu 
13. Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou 

službu 
14. Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
15. „IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – zřízení řídícího výboru a jmenování 

managera IPRM“ 
16. Zahájení 53. změny ÚP 
17. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 60 (návrhy v k. ú. Vratislavice nad Nisou) – 

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

nový územní plán 
19. Zahájení pořízení 63. změny územního plánu – přestavba Interlana Františkov 
20. Uzavření koncesní smlouvy v rámci projektu: „Provozování Městského stadionu Liberec“ 
21. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
22. Plnění usnesení ZM za III. čtvrtletí 2009 
23. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 

29. října 2009 
24. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
 
Rada města obdržela tuto písemnou informaci: 
I. Pořízení nového územního plánu - dotace 
 
 

 

 

 

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.: 673/09, 680/09, 681/09, 683/09, 684/09, 704/09. 

 


