
 

U S N E S E N Í  

 Z 3. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE  3. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 60/09 

Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek výběrového řízení dodavatele stavební části na projekt „Zelené srdce Liberce – úpravy 
lesních cest – I. etapa“, 

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

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na projekt „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – I. 

etapa“ dle výsledku výběrového řízení, 

Termín: 28. 2. 2009 
2. zajistit zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni pro projekt „Zelené srdce 

Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa“, 

Termín: 5/2009 - kontrolní 
3. zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt „Zelené srdce Liberce – 

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

Termín: 3/2009 - kontrolní 
 
Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
1. zařadit do návrhu rozpočtového opatření roku 2009, výdajové části odboru rozvojových 

projektů finanční částku 2,325.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu 
„Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – I. etapa“, 

Termín: 4/2009 - kontrolní 
2. zařadit do návrhu rozpočtového opatření roku 2009, výdajové části odboru rozvojových 

projektů finanční částku na pokrytí nákladů spojených s přípravou projektu „Zelené srdce 
Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa“ ve výši 100.000,- Kč. 

Termín: 4/2009 - kontrolní  

USNESENÍ Č. 61/09 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s přijetím daru p.p.č. 690/1 o celkové výměře 1214 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p.p.č. 690/201 o celkové výměře 17m2 – orná půda, p.p.č. 690/174 o celkové výměře 304m2 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, od společnosti 
Konhefr Liberec s. r. o., K Berance 1934/2, 190 00 Praha, IČ 276 42 941, 
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b) s přijetím daru staveb komunikace a veřejného osvětlení, umístěných na p.p.č. 690/1, 690/201, 
690/174, vše v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec od firmy Konhefr, stavby a interiéry s. r. o., 
K Berance 1934/2, 190 00 Praha, IČ 610 55 794, 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit příslušné návrhy majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 2/2009 

USNESENÍ Č. 62/09 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s uvolněním finančních prostředků ve výši 550 tis. Kč na úpravy vodovodního řadu a kamerové 
prohlídky kanalizačního řadu v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská  (k. ú. Dolní Hanychov, 
obec Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení, 

b) s uvolněním finančních prostředků do výše 250 tis. Kč na úpravy a osazení vodoměrných 
soustav na jednotlivých přípojkách v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská (k. ú. Dolní 
Hanychov,obec Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení, 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
a) předložit návrhy na financování úpravy vodovodního řadu, kamerové prohlídky kanalizace a 

osazení vodoměrných soustav na jednotlivých přípojkách v ul. Písecká, Prachatická, 
Krumlovská z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení ke schválení v zastupitelstvu města, 

Termín: 2/2009 
b) po schválení financování úprav vodovodního řadu, kamerové prohlídky kanalizačního řadu, 

vč. osazení vodoměrných soustav v ul. Písecká, Prachatická a Krumlovská v zastupitelstvu 
města: 
- zajistit realizaci  výše zmíněných činností, 
- po provedení těchto činností zajistit předání vodovodního  a kanalizačního řadu do správy 

příslušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě těchto zařízení. 

Termín: 30. 4. 2009 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 63/09 

Orientační plán zimní údržby městských komunikací platný pro období konání 
MS 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

„Operační plán zimní údržby městských komunikací“ platný pro dobu konání MS 2009  

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Poznerovi, výkonnému řediteli Technických služeb města Liberec, a. s.,  
zabezpečit realizaci zimní údržby předmětných ploch a komunikací v Liberci v období konání MS 
2009, a to v rozsahu a způsobem daným tímto operačním plánem. 
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USNESENÍ Č. 64/09 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 3. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 650/1, k. ú. Liberec, 

kupujícím: 
Zdeněk Drozen a Tamara Drozenová,  oba bytem Kateřinská 148, 460 14 Liberec 17, 
      1/5 nemovitosti, 
Ing. Petr Köhler, bytem 5. května 60/42, 460 01 Liberec 1, 1/5 nemovitosti, 
Jan Pekárek a Olga Pekárková, bytem Herrmannova 72/2, 460 01 Liberec 1   
      1/5 nemovitosti, 
Viktor Zajíček, bytem Na Kopečku 89/2, 460 01 Liberec 1, 1/5 nemovitosti, 
František Tuček a Věra Tučková, bytem Husova 23/9, 460 01 Liberec 1   
      1/5 nemovitosti, 
za kupní cenu 103.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2.  Rada města dne 3. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 654/1, k. ú. Liberec, 
kupujícím: 
Dagmar Hašková, bytem 468 33 Jenišovice 38,  50% nemovitosti, 
Hynek Cholasta a Naděžda Cholastová, bytem Na Kopečku 100/3, 460 01 Liberec 1, 
      50% nemovitosti, 
za kupní cenu 69.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

3. Rada města dne 3. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1786, k. ú. Liberec, 
 kupující: 
Eva Tschernayová, bytem Půlpánova 396, Liberec 12, za kupní cenu 91.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 3. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p. č. 361/18, 361/29, 
361/33, 361/34, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícímu: Společenství vlastníků jednotek domu 
Cihlářská 664-665, Liberec, IČ: 254 30 297, se sídlem Liberec 6, Cihlářská 664-5, PSČ 460 06, 
za kupní cenu 103.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

5. Rada města dne 3. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č.361/31, k. ú. Rochlice 
u Liberce, kupujícímu: Společenství pro dům Hodkovická 164/24, Liberec, IČ: 27319865, se 
sídlem Liberec 6, Hodkovická 164/24, PSČ 460 06, za kupní cenu 33.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

6. Rada města dne 3. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 144/3, k. ú. Starý 
Harcov, kupujícím: 
manželé Ing. Jan Vojta, Blanka Vojtová, oba bytem Dobrovského 434/7, 460 01 Liberec 2 – 
Nové Město, za kupní cenu: 10.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

V. MO Vratislavice n/N  
1. Staženo. 
2. Prodej pozemků  

Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1028/2, 1029, 1030/1 při ul. U Studánky, 
v  k. ú. Vratislavice nad Nisou manželům Martinovi a Markétě Tallerovým, bytem U Studánky 
509, 463 11 Liberec XXX, za celkovou prodejní cenu 1,467.000,- Kč splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
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operace Zastupitelstvem města Liberec.  
3. Prodej budovy formou veřejné dražby dobrovolné 

Rada města po projednání souhlasí s prodejem nemovitostí: budova č.p. 69 v ul. Tanvaldská v 
Liberci 30 na p.p.č. 129 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 129 o výměře 568 m2, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimálně nejnižší podání 1,800.000,- Kč, formou veřejné dražby 
dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
II. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 722/2, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.722/2, k. ú. Liberec, za 
cenu 37.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2350/4, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení, za cenu 19.000,-- Kč, s právem přednosti vlastníků garáží na pozemcích p.č. 
2350/2 a 2350/3, k. ú. Liberec, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

3. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3901/2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 3901/2, k. ú. Liberec, za 
cenu 46.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

4. Rada města dne 3.2. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5488/1, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 5488/2, 5488/3 a budovy 
čp. 1313, za cenu cca 171.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

5. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6241, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6241, k. ú. Liberec, za 
cenu 22.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 3.2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6259, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6259, k. ú. Liberec, za 
cenu 22.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

7. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6381/4, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6381/4, k. ú. Liberec, za 
cenu 23.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6385/8, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6385/8, k. ú. Liberec, za 
cenu 20.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

9. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6385/25, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6385/25, k. ú. 
Liberec, za cenu 20.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

10. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6385/26, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6385/26, k. ú. 
Liberec, za cenu 20.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

11. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6385/30, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6385/30, k. ú. 
Liberec, za cenu 20.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

12. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6390/12, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6390/12, k. ú. 
Liberec, za cenu 20.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

13. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 177/7, k. ú. Dolní 
Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 
172/161, k. ú. Dolní Hanychov za cenu cca 38.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

14. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 128, 129, k. ú. Janův Důl, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy č.p. 37 na pozemku p.č. 128, k. 
ú. Liberec, za cenu 898.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

15. Staženo. 
16. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 85, k. ú. Růžodol I., formou 
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17. Neschváleno. 
18. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 100/2, 100/3, 100/6, k. ú. 

Radčice u Krásné Studánky, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 478.000,- 
Kč.  

19. Rada města dne 3. 2. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 432/2, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 176.000,- Kč. 

20. Rada města dne 3. 2. 2009: 
a) zrušuje usnesení č. 566/08/VII/3 ze dne 21. 10. 2008 
b) schvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 850/2, 852/3 a 852/4, k. ú. Liberec, vlastníkovi 

budovy na pozemku p.č. 852/1, k. ú. Liberec, za cenu 684.000,-- Kč. 
21. Neschváleno. 
22. Staženo. 
23. Neschváleno. 
24. Neschváleno.  
25. Neschváleno.  
26. Neschváleno.  
27. Neschváleno. 
28. Neschváleno.  
29. Neschváleno.  
30. Neschváleno.  
III. Změny usnesení RM 

1. Rada města dne 3. 2. 2009 po projednání zrušuje usnesení č. 22/07/V/6 ze dne 26. 8. 2008, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a 
údržbu na pozemcích p. č. 1056/6, 1332/1, 1332/3, 1361/1, 1361/2, 1361/4, 1361/13, 1375/1, 
1357/13, 1375/6, 1380/4, 1382/8, 1393/10, 1341/10, 1347/6, 1348/10, 1357/14, 1361/14, 
1361/16, 1378/4, 1382/9, k. ú. Růžodol I pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za cenu 56,- Kč/m2 

2. Rada města dne 3. 2. 2009:  
1. zrušuje usnesení: č. 204/08, oddíl X., bod 3, ze dne 15. 4. 2008, 
2. zrušuje usnesení: č. 204/08, oddíl X., bod 4, ze dne 15. 4. 2008. 

IV. MO Vratislavice n/N 
1. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1710, 1711 při ul. Za 
Mlýnem, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 750.000,- Kč, stanovenou dle znaleckého 
posudku č. 03b/3132/2009, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy č.p. 351, 
za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky. 
2. Věcná břemena  

1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat NTL plynovodní potrubí a přípojku, a v právu vstupu a vjezdu v 
souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 
362, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 
27295567 (investor stavby manželé Petr Schüller, Konopná 636/7, Liberec 14 a Irena 
Schüllerová, Rychtářská 614/23, Liberec 14), za cenu 56,-Kč/1m2, na dobu existence 
plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem. 

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelového 
vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1177/2, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za 
cenu 40,- Kč/1m2, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425. 

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelového 
vedení VN a NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2208/13 (z původního p.p.č. 2208/4 
dle GP č. 2444-660/2006, ze dne 8. 12. 2006), 2208/15, 2209/1 (vznikl z původního p.p.č. 
2209/1 dle GP č. 2444-660/2006 z 8. 12. 2006, dále dle  GP č. 2690 -578/2008 z 25. 9. 
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2, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425 za 
podmínek stanovených technickým odborem. 

4) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování STL 
plynovodního potrubí a přípojek, vstupu a vjezdu v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 928, 1033, 1037 a 2787 v k.ú. Vratislavice 
n.N. pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ272 95567 za cenu 500,-Kč na dobu 
existence plynárenského zařízení s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem věcného 
břemene do katastru nemovitostí uhradí MO. 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 65/09 

Úhrada poplatku za faktické užívání části pozemku p.č. 1487/1, k.ú. Ruprechtice 
formou splátek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úhradu poplatku za faktické užívání části pozemku p.č. 1847/1, k. ú. Ruprechtice o výměře 12,8 m2 
pod pevným stánkem, v celkové výši 82.165,- Kč formou splátek, a to 1. splátka ve výši 41.083,- Kč 
s termínem splatnosti do 30. 6. 2009, úhrada zbývající částky ve výši 41.082,- Kč by byla řešena 
měsíčními splátkami ve výši 3.423,- Kč v období červenec 2009 až červen 2010, doplatek ve výši 
3.429,- Kč v červenci 2010, pro pana Jana Skalníka, bytem Na Pískovně 171/62, Liberec 14 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
písemně informovat žadatele o schválení úhrady poplatku formou splátek. 

Termín:16. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 66/09 

Výpůjčka pozemku p.č. 1094/3, k.ú. Rochlice u Liberce od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku  pozemku p.č. 1094/3, k. ú. Rochlice u Liberce o výměře 609 m2 od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na dobu určitou do 31. 12. 2013 pro Statutární město 
Liberec, IČ: 00262987, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, bezplatně 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovitosti s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dle přílohy. 

Termín: 3/2009 

USNESENÍ Č. 67/09 
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Změna formy prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

a) usnesení rady města č. 671/08 ze dne 2. 12. 2008 bod III. 1., 4.-5., 8.-9., 12.-28. záměr prodeje 
pozemků p.č. 401/2, p.č. 2373/2, 3, p.č. 3077/2, p.č .4571/28, k. ú. Liberec, p.č. 1583/372, 376, 
377, 379-392, k. ú. Rochlice u Liberce, 

b) usnesení rady města č. 671/08 ze dne 2. 12. 2008 bod III. 3. záměr prodeje pozemku p.č. 
2042/1, k. ú. Liberec, 

c) usnesení rady města č. 566/08 ze dne 21. 10. 2008 bod VII. 5. záměr prodeje pozemku  p.č. 
2916/3, k. ú. Liberec, 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemků dle Přílohy č.1 formou výběrových řízení s právem přednosti vlastníkům 
garáží na dotčených pozemcích a právnické osoby složené z vlastníků jednotek příslušné budovy na 
pozemcích p. č. 2039, 2040 a 2041 a vlastníků garáží na pozemcích p. č. 2042/2, 2042/3, 2042/4, 
2042/5, 2042/6 a 2042/7, k. ú. Liberec, za uvedené kupní ceny za předpokladu vyrovnání nejvyšších 
nabídek. 

USNESENÍ Č. 68/09 

FC SLOVAN LIBEREC a.s. – plán oprav 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plán oprav a technického zhodnocení zařízení v pronájmu FC SLOVAN LIBEREC a. s., na rok 
2009 

a  u k l á d á  

Ing. Josefovi Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat o schválení plánu oprav FC SLOVAN LIBEREC a. s. 

Termín: 6. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 69/09 

Vyúčtování provozní dotace přidělené TSML a. s. na úhradu nákladů spojených 
s realizací projektu "Hřbitovy"za rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyúčtování provozní dotace přidělené TSML a. s. na úhradu nákladů spojených s realizací projektu 
"Hřbitovy" za rok 2008. 

USNESENÍ Č. 70/09 

Cenový návrh služeb na rok 2009 , předložený společností .A.S.A. Liberec s. r. o. 
jako Příloha č. 1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění odpadů - změna přílohy 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

Usnesení č. 577/08 
Cenový návrh služeb na rok 2009 předložený jako Přílohu č.1 k Dlouhodobé smlouvě o 
zneškodnění TKO, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností .A.S.A. Liberec s. r. o., 
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a  s c h v a l u j e  

Nový cenový návrh služeb na rok 2009, předložený jako Příloha č.1 k Dlouhodobé smlouvě o 
zneškodnění TKO, ze dne 11. 12. 2006, čl.V, odstavec 1, uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a společností .A.S.A Liberec s. r. o., 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít novou Přílohu č.1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění TKO ze dne 11. 12. 2006, uzavřené 
mezi Statutárním městem Liberec a společností .A.S.A. Liberec s. r. o.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 71/09 

Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit  Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s. k  projednání do zastupitelstva 
města. 

Termín: 26. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 72/09 

Protokol z kontroly poskytnutého příspěvku Zájmovému sdružení koupaliště, 
Wintrova 493/28, Liberec 2, na provoz koupaliště Sluníčko 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

protokol z provedené kontroly čerpání a dokladování poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu 
Statutárního města Liberec Zájmovému sdružení koupaliště, Wintrova 493/28, Liberec 2, na provoz 
koupaliště Sluníčko za období roku 2006 a 2007. 

USNESENÍ Č. 73/09 

Stanovisko Statutárního města Liberec k žádosti o změnu zřizovatele 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovisko, kterým souhlasí se zápisem základní školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická 
osoba DOCTRINA – základní škola, s. r. o., do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 
9. 2009, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit stanovisko k žádosti o zápis právnické osoby DOCTRINA – základní škola, s. r. o. do 
rejstříku škol a školských zařízení, k podpisu primátorovi města Liberec. 
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Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 74/09 

Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2008. 

USNESENÍ Č. 75/09 

Schválení předložení zadání 25. změny územního plánu města Liberec ke schválení 
Zastupitelstvem města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 25. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání  25. změny územního plánu, 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh zadání 25. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 76/09 

Schválení předložení  zadání 39. změny územního plánu města Liberec ke 
schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zadání 39. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené zadání  39. změny územního plánu, 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 39. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 2. 2009 

 

USNESENÍ Č. 77/09 
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Vystavení směnky k odkupu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s podpisem Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů  
b) s vystavením směnky na řad České spořitelny, a. s., IČ 452 44 782, se sídlem v Praze, 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, na částku 122,500.000,- Kč se splatností 31. 3. 2010
  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a návrh na vystavení směnky 
k odkupu ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 78/09 

Přemístění Městského informačního centra 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přemístění Městského informačního centra do přízemí budovy „Nového magistrátu“, místnosti 1.25, 
1.26 a 1.27 za podmínek dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, ve spolupráci s oddělením cestovního 
ruchu a propagace, 
zajistit realizaci příslušných technických opatření k tomuto přemístění dle důvodové zprávy. 

Termín : 31. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 79/09 

Pronájem nebytového prostoru - plynové kotelny a plynových kotlů v budově 
Uranu, tř. 1. máje 108, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) pronájem nebytového prostoru (plynové kotelny) v budově Uranu o výměře 51 m2  firmě NELI 
servis s. r. o., Klášterní 954/5, Liberec, za cenu 22.695,- Kč/rok, a 2 ks plynových kotlů za cenu 
41.496,- Kč/rok, 

b) návrh předložené nájemní smlouvy na pronájem výše uvedených nebytových prostor firmě 
NELI servis s. r. o., Klášterní 954/5, Liberec, za celkové roční nájemné ve výši 64.191,- Kč, 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
podepsat nájemní smlouvu s firmou NELI servis s. r. o., Klášterní 954/5, Liberec, na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 2. 2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou a podniknout veškeré kroky k jejímu 
naplnění. 

Termín: Neprodleně 
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USNESENÍ Č. 80/09 

Souhlas s umístěním sídla společnosti Sportovní areál fotbal, a. s. v budově radnice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s umístěním sídla společnosti Sportovní areál fotbal, a. s., IČ 27128636, v budově nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jiřího Kittnera, primátora města, 
vystavit prohlášení se souhlasem s umístěním sídla společnosti Sportovní areál fotbal, a. s., IČ 
27128636, v budově nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1. 

Termín: 28. 2. 2009 
Rada města obdržela tuto písemnou informaci: 
Informace o veřejných zakázkách za rok 2008, které podléhají výjimce tajemníka 02 T Směrnice 
k zadávání veřejných zakázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.  Jiří  K i t t n e r   v. r.  Ing.  Ivo  P a l o u š   v. r. 
primátor města náměstek primátora 

 
 
 
 

Přílohy: 

Příloha k usnesení č. 67/09 

 
 
 
 
 
 


