
 

U S N E S E N Í  

 ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 17. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 82/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
I. Záměr prodeje 
Neschváleno. 
II. Záměr směny  

Staženo. 

III. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene v k. ú. Starý Harcov  p.p.č. 2097, 
pro stranu oprávněnou, tj. Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., sídlem Přítkovská 1689, 
415 50 Teplice, IČ: 49099469, s tím, že straně povinné Annemarii Seifertové, bytem Lukášovská 
45, Liberec 16, Nový Harcov, uhradí investor tj. Statutární město Liberec, částku 2.500,- Kč.  

IV.Nevyužití předkupního práva 
Neschváleno. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body : 

V. Výkup 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 735/17 v k. ú. Starý Harcov od Jana Červeně, 
Jizerská 288/24, Liberec XV – Starý Harcov za kupní cenu 34.300,- Kč. 

VI. Prodej  
Rada města po projednání souhlasí s prodejem vodohospodářského díla - vodovodu ul. Kadlická a 
Lukášovská, v k. ú. Starý Harcov o celkové délce 1 292 m, pro Severočeskou vodárenskou 
společnost, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469, za celkovou kupní 
cenu 168.000,- Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů od nabití účinnosti příslušně uzavřené kupní 
smlouvy.  

VII. Směna 
Rada města souhlasí se směnou pozemků bez finančního dorovnání : 
pozemky v majetku Bytového družstva VLNAŘSKÁ, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 
25474995:  
pozemek p. č. 1410/2,  ostatní plocha, ost. komunikace,   o výměře 1592 m2; 
pozemek p. č. 1424/10,  ostatní plocha, manip. plocha,   o výměře 482 m2; 
pozemek p. č. 1424/12,  ostatní plocha, ost. komunikace,   o výměře 1376 m2; 
pozemek p. č. 1424/15,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 22 m2; 
pozemek p. č. 1426/2,  ostatní plocha, ost. komunikace,   o výměře 7352 m2; 
vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, které vznikly oddělením z původních 
pozemků p. č. 1410/2, 1424 a 1426/2, v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, na 
základě geometrického plánu č.1619–637/2006 vypracovaného dne 5. 12. 2006, za pozemky v 
majetku Statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1. Liberec 1, IČ 00262978: 
pozemek p. č. 1425/3,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 1436 m2; 
pozemek p. č. 1425/24,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 41 m2; 
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pozemek p. č. 1425/25,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 40 m2; 
pozemek p. č. 1425/29,  zastavěná plocha,    o výměře 446 m2; 
pozemek p. č. 1425/30,  ostatní plocha, ost. komunikace,   o výměře 157 m2; 
pozemek p. č. 1425/33,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 7 m2; 
pozemek p. č. 1425/34,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 7 m2; 
pozemek p. č. 1425/36,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 636 m2; 
pozemek p. č. 1425/38,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 20 m2; 
pozemek p. č. 1425/41,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 78 m2; 
pozemek p. č. 1425/44,  ostatní plocha, zeleň,    o výměře 7 m2; 
vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, které vznikly oddělením z původních 
pozemků p. č. 1425/3 a 1425/19, v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, na 
základě geometrického plánu č.1619–637/2006 vypracovaného dne 5. 12. 2006. 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body V., VI. a VII. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 83/09 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s přijetím daru p. p. č. 1605/1 o celkové výměře 1128 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec, od:  
- Družstva VLČÍ VRCH, IČ 273 01 036, se sídlem Ruprechtická č.p. 732/8, Liberec 1, 460 01 

s podílem 8/11,  
- France Michaela Ing. a Francové Pavlíny Ing. (SJM), oba bytem Vlčí vrch 853, Liberec XV - 

Starý Harcov, 460 15 Liberec, s podílem 9/55, 
- Malce Jiřího Ing. a Malcové Marie Ing. (SJM), oba bytem Legií 167/10, Liberec XII - Staré 

Pavlovice, 460 01 Liberec 1, s podílem 6/55, 

b) s přijetím daru staveb komunikace a veřejného osvětlení, umístěných na p. p. č. 1605/1, v k. ú. 
Starý Harcov, obec Liberec, od Družstva VLČÍ VRCH, IČ 273 01 036, se sídlem 
Ruprechtická č. p. 732/8, Liberec 1, 460 01, 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit příslušné návrhy majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 02/2009 

USNESENÍ Č. 84/09 

Návrh na uzavření mandátních smluv na řízení projektů EU 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření 5 mandátních smluv se společností Regioplan s.r.o., se sídlem U Jezu 4, 461 19 Liberec 
4, IČ 25 48 21 49, a to na zajištění řízení projektů spolufinancovaných z EU na projekty: 
1. MŠ Sluníčko  –  realizace úspor energie 
2. MŠ Kamarád  –  realizace úspor energie 
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3. ZŠ Vrchlického  –  realizace úspor energie 
4. ZŠ Jabloňová  –  realizace úspor energie 
5. ZŠ Lesní  – realizace úspor energie 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů:  
a) zajistit zpracování a podpis příslušných mandátních smluv na řízení projektů, 

Termín: Neprodleně 
b) do rozpočtového opatření roku 2009 navrhnout prostředky na úhradu služeb spojených 

s řízením projektů v roce 2009 ve výši 318.866 Kč, 

Termín (kontrolní): 06/2009 
c) do návrhu rozpočtu 2010 zařadit částku na pokrytí nákladů spojených s úhradou služeb v roce 

2010 ve výši 171.461 Kč, 

Termín (kontrolní): 10/2009 
d) do návrhu rozpočtu 2011 zařadit  částku pokrytí nákladů spojených s úhradou služeb v roce 

2011 ve výši Kč 58.620 Kč, 

Termín (kontrolní): 10/2010 

USNESENÍ Č. 85/09 

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 17. 2. 2009: 

a) zrušuje výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 2105/39, k. ú. Liberec, 
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2105/39, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

s právem přednosti právnické osoby, složené z vlastníků bytových jednotek v budově č. p. 
157 a 158, ul. Ruprechtická, Liberec 1, s termínem vyhlášení opakovaného výběrového 
řízení v prosinci 2009. 

2. Rada města dne 17. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemky p. č. 145/2 a 149/2, k.ú. Dolní Hanychov kupující: 
Technické služby města Liberce, a. s., IČ: 250 07 017, se sídlem Erbenova 376/2, Liberec 8, za 
kupní cenu 41.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

3. Rada města dne 17. 2. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 446/2, k. ú. Starý Harcov, kupujícím:  
Roman Škvrna a Eva Škvrnová, oba bytem Na Skřivanech 63, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 
19.000,- Kč , kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

V. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N.  
1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům  
1)  
Rada města po projednání:  
a) aa) zrušuje své usnesení č. 497/08 bod VII. 1.1) ze dne 16. 9. 2008, týkající se záměru prodeje 

a ceny bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec XXX,  
ab) zrušuje své usnesení č. 37/09 bod XII. 1.2) ze dne 20. 1. 2009, týkající se prodeje bytové 
jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec XXX,  

b) schvaluje záměr prodeje a cenu bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. Tanvaldská, 
Liberec XXX, včetně příslušného podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 1435, 
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c) bere na vědomí prodej bytové jednotky č. 37/01 v budově č.p. 37, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku p.č. 1435, v 
k. ú. Vratislavice nad Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec.  

jednotky  velikost 
jednotky  

plocha jednotky  

m
2 
 

podíl na spol. 
část. budovy a 

pozemku  

odhadní a 
obvyklá cena Kč  

cena obvyklá 
snížená o 30%  

37/01  3+1  77,3  773/2841  800.000,-  560.000,-  

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

dat.nar. cena  % úhr. 

Prskavcová Dana   
  37/01 

 
773/2841 

 
3+1 

 
77,3 Tanvaldská 37, Lbc.

 
 

 
560.000,- 

 
100 

2)  
Rada města po projednání: 
a) aa) zrušuje své usnesení č. 497/08 bod VII. 1.2) ze dne 16. 9. 2008, týkající se záměru prodeje 

a cen bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, 
ab) zrušuje své usnesení č. 37/09 bod XII. 1.1) ze dne 20.1.2009, týkající se prodeje bytových 
jednotek č. 1400/21, 1400/23, 1400/34, 1400/38 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX, 

b) schvaluje záměr prodeje a ceny bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a pozemku p.č. 1257, 
k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění, s předkupním právem nájemníků uvedených bytových jednotek 
za ceny obvyklé snížené o 30%. 

 

číslo 
jednotky 

velikost 
jednotky 

plocha  
jednotky m2 

podíl na spol. část. 
budovy a pozemku 

odhadní a obvyklá 
cena Kč 

cena obvyklá 
snížená o 30% 

1400/1 2+1 57,11 5711/392845 779000,- 546000,-

1400/2 2+KK 56,73 5673/392845 768000,- 538000,-

1400/3 2+1 57,11 5711/392845 797000,- 558000,-

1400/4 2+1 63,83 6383/392845 906000,- 635000,-

1400/5 2+1 57,11 5711/392845 852000,- 597000,-

1400/6 2+KK 56,73 5673/392845 839000,- 588000,-

1400/7 2+1 57,11 5711/392845 869000,- 609000,-
číslo 

jednotky 
velikost 

jednotky 
plocha  

jednotky m2 
podíl na spol. část. 
budovy a pozemku 

odhadní a obvyklá 
cena Kč 

cena obvyklá 
snížená o 30% 

1400/8 2+1 72,36 7236/392845 969000,- 679000,-

1400/9 2+1 63,83 6383/392845 910000,- 637000,-

1400/10 2+1 57,11 5711/392845 856000,- 600000,-

1400/11 2+KK 56,73 5673/392845 843000,- 591000,-

1400/12 2+1 57,11 5711/392845 874000,- 612000,-

1400/13 2+1 72,36 7236/392845 975000,- 683000,-

1400/14 2+1 63,83 6383/392845 916000,- 642000,-

1400/15 2+1 57,11 5711/392845 860000,- 602000,-

1400/16 2+KK 56,73 5673/392845 847000,- 593000,-

1400/17 2+1 57,11 5711/392845 879000,- 616000,-

1400/18 2+1 72,36 7236/392845 981000,- 687000,-

1400/19 2+1 63,83 6383/392845 921000,- 645000,-
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1400/20 2+1 57,11 5711/392845 865000,- 606000,-

1400/21 2+KK 56,73 5673/392845 852000,- 597000,-

1400/22 2+1 57,11 5711/392845 883000,- 619000,-

1400/23 2+1 72,36 7236/392845 986000,- 691000,-

1400/24 2+1 63,83 6383/392845 926000,- 649000,-

1400/25 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/26 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/27 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-

1400/28 2+1 72,36 7236/392845 992000,- 695000,-

1400/29 2+1 63,83 6383/392845 931000,- 652000,-

1400/30 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/31 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/32 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-

1400/33 2+1 72,36 7236/392845 1020000,- 714000,-

1400/34 2+1 63,83 6383/392845 956000,- 670000-

1400/35 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/36 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/37 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-

1400/38 2+1 72,36 7236/392845 1020000,- 714000,-

1400/39 2+1 63,83 6383/392845 956000,- 670000,-

1400/40 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/41 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/42 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-

1400/43 2+1 72,36 7236/392845 1020000,- 714000,-

1400/45 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/46 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/47 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-

1400/48 2+1 72,36 7236/392845 1020000,- 714000,-

1400/49 2+1 63,83 6383/392845 956000,- 670000,-

1400/50 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/51 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/52 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-
číslo 

jednotky 
velikost 

jednotky 
plocha  

jednotky m2 
podíl na spol. část. 
budovy a pozemku 

odhadní a obvyklá 
cena Kč 

cena obvyklá 
snížená o 30% 

1400/53 2+1 72,36 7236/392845 1020000,- 714000,-

1400/54 2+1 63,83 6383/392845 956000,- 670000,-

1400/55 2+1 57,11 5711/392845 888000,- 622000,-

1400/56 2+KK 56,73 5673/392845 874000,- 612000,-

1400/57 2+1 57,11 5711/392845 906000,- 635000,-

1400/58 2+1 72,36 7236/392845 1020000,- 714000,-

1400/59 2+1 63,83 6383/392845 906000,- 635000,-

1400/60 2+1 57,11 5711/392845 842000,- 590000,-

1400/61 2+KK 56,73 5673/392845 830000,- 581000,-

1400/63 2+1 72,36 7236/392845 963000,- 675000,-
 

c) bere na vědomí prodej bytových jednotek č. 1400/17, 1400/21, 1400/23, 1400/34, 1400/38, 
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příjmení a jméno      č.j. podíl vel. plocha 
bydliště 

dat. nar. cena   % úhr.

Bedřich a Marie 
Kučerovi 

 
1400/17 

 
5711/392845 

 

 
 2+1 

 
57,11 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

  
616.000,- 

 
100 

Karel a Marta 
Visingerovi 

 
1400/21 

 
5673/392845 

 
 

 
2+KK 

 
56,73 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
597.000,- 

 
100 

Josef a Hana 
Matrasovi  

 
1400/23 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
691.000,- 

 
100 

Karel a Jaroslava 
Kopřivovi 

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
670.000,- 

 

 
100 

Antonín a Věra 
Ročňákovi  

 
1400/38 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
 

 
714.000,- 

 

 
100 

Jindřiška  
Krupičková 

1400/39 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
 

 
670.000,- 

 

 
100 

s c h v a l u j e  

II. Změna usnesení RM 
Změna nájemce a ceny 
Rada města po projednání  
a) ruší usnesení č. 5/09/VII/2 ze dne 13. 1. 2009  
b) schvaluje nájem části pozemku p.č. 5310/1, k. ú. Liberec, zahrada, o výměře 585 m2, pro: 

Věra Říhová, bytem Opatovská 423/8, Liberec 1 – podíl 1/4 
Milan Vojtíšek, bytem Opatovská 423/8, Liberec 1 – podíl 1/4 
a Jaroslav Šťastný, bytem Opatovská 423/8, Liberec 1 – podíl 1/2, na dobu neurčitou za roční 
nájemné ve výši 8.775,- Kč. 

III.Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže na pozemku p. č. 
4932/6, k. ú. Liberec, ul. Jungmannova čp. 457, Liberec 2, Ing. Arch. Janu Dudovi, rok narození 
1963, bytem Metelkova 474/7, Liberec 2, nájemné 800,- Kč/m²/rok, smlouva na dobu neurčitou, 
stavební úpravy na vlastní náklady. 

IV. Věcná břemena 
1. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 

přístupu a příjezdu přes pozemek p. č. 2557, k. ú. Liberec, na dobu neurčitou, ve prospěch 
vlastníka pozemku/ů/ p.č. 2562/1, k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době 
Společenství Fučíkova 175/9, Fučíkova 175/9, Liberec 5, za cenu 204,- Kč/m2.  

2. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5763/1, k. ú. Liberec, na dobu 
existence  stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 

Strana 6 (celkem 23) 



Labem, IČ 272 95 567, za cenu 200,- Kč/m2.  
3. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1820/21, k. ú. Rochlice, 
na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2.  

4. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 223/19, 1036, k. ú. 
Horní Růžodol, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88- Kč/m2.  

5. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1333/1, k. ú. 
Růžodol I., na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- Kč/m2.  

6. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 91/1, 117/2, 116/1, k. ú. Staré 
Pavlovice, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s.r.o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2.  

7. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 287/10, 287/8, 287/1, 287/11, k. 
ú. Nové Pavlovice, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro SČP Net, s. r. o, se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2.  

8. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1243/1, 1244/1, 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.  

9. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2069, 2072/1, 
2072/2, 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.  

10. Rada města dne 17. 2. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 490/1, 490/100, 
67/57, 445/2, 67/59, 1182/1, 510/3, k. ú. Doubí u Liberce, a na pozemcích p. č. 193/4, 193/5, 
22, 20, 15, 23/1, 26/1, 1355/2, 1355/3, 1552/1, 1367/2, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu  
životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 
55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2.  

V. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice n. N.  
1. Věcná břemena  

1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelového 
vedení VN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2452/1, 2477/1, 2500/23, 2502, 2507/2 a 

2515, v k. ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 88,- Kč/1m
2 
na dobu existence stavby příslušné 

inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425, za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.  

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 3355, v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch 
vlastníka domu č.p. 449 na p.p.č. 3317, v k. ú Vratislavice nad Nisou, manželů Martina 
Heteše, Mlýnská 535/17, Liberec 1 a Naděždy Hetešové, Za Tratí 449, Liberec 30, a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 40,-Kč/m2 na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě.  

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 
2209/1, v k. ú.Vratislavice n. N. pro Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 
266/2, 1 Praha 4, IČ 601 93 336, za cenu 88,-Kč/ m2 na dobu existence stavby veřejné 
komunikační sítě.  

2. Změna usnesení  
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1) Rada města po projednání zrušuje svá usnesení č. 142/06/X/B ze dne 21. 3. 2006 a č. 
531/08/VIII/2 ze dne 7. 10. 2008 a schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 
1880/5, v k. ú. Vratislavice n. N., pro Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 
266/2, 1 Praha 4, IČ 601 93 336, za cenu 550,-Kč na dobu existence stavby veřejné 
komunikační sítě. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátoru města 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a  VI.   ke  schválení  zastupitelstvu města 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 86/09 

Zrušení předkupního práva – Vaňurova 458, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: jednotky č. 458/05, 458/07, 
458/09 a 458/10 v budově čp.458, ul. Vaňurova 458, Liberec 3, včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy a na pozemku p.č. 4227, k. ú. Liberec, po zaplacení poplatku v 
souhrnné výši 80.150,- Kč. 

USNESENÍ Č. 87/09 

Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s doplněním seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu o bytové jednotky č. 
1400/44 a 1400/62 v budově čp.1400, ul.Zámecký vrch, Liberec 30 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, ved. odboru majetku města, 
předložit žádost o vyřazení jednotek ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 88/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2009 zastupitelstvu 
města dne 5. 3. 2009 ke schválení. 

Termín: 5. 3. 2009 
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USNESENÍ Č. 89/09 

Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

že 
1) se Statutární město Liberec podle zákona 302/2008 Sb, kterým je upravováno znění zákona 

235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty), stalo Osobou povinnou k dani, 
2) odbor ekonomiky SML podal k datu 15. 2. 2009 přihlášku k registraci k dani z přidané 

hodnoty, 
3) Statutární město Liberec bude měsíčním plátcem daně počínaje dubnem 2009, 
4) odbor ekonomiky nechal u banky otevřít  nový účet hospodářské činnosti č. 43-

39309902270100, 
5) v rámci ekonomických činnosti Statutárního města Liberec bude odděleně sledována 

hospodářská činnost související s bytovým hospodářstvím (78-6185860257/0100 - stávající 
účet VHČ) a ostatní hospodářská činnost (43-3930990227/0100 - nový účet VHČ), 

s c h v a l u j e  

6) Změnu konstrukce rozpočtu spočívající v tom,  že veškerá plnění dotčená povinností evidence 
k dani z přidané hodnoty budou účtována v rámci hospodářské činnosti. 

7) Následující princip odpovědnosti: 
a) Za správné odvedení daně u jednotlivých poskytnutých zdanitelných plnění a za správné 

uplatnění nároku na odpočet daně u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění odpovídá 
odbor, do jehož kompetence daná činnost spadá. 

b) Za správné zpracování měsíčních daňových přiznání odpovídá odbor ekonomiky. 

s o u h l a s í  

s následujícím postupným náběhem jednotlivých činností souvisejících s DPH 
K datu registrace, tedy k 1. 4. 2009 budou zabezpečeny: 
1) Odvody DPH z poskytnutých zdanitelných plnění 
2) Uplatnění odpočtu daně z majetku pořízeného v době 12 měsíců před datem registrace a 

používaného pro zdanitelná plnění (za předpokladu, že takový odpočet  bude efektivní) 
3) Uplatnění odpočtu daně u technických zhodnocení staveb (provedených v době 12 

 měsíců před datem registrace) a pronajímaných plátcům DPH (za předpokladu, že 
 takový odpočet bude efektivní)  

4) Uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění použitých plně pro zdanitelná plnění 
na výstupu (100% nárok na odpočet daně) 

 
K datu 30. 6. 2009 bude provedena analýza a rozhodnuto o postupu uplatňování odpočtu u 
následujících přijatých zdanitelných plnění: 
 
5) U nároků na odpočet daně, který musí být krácen koeficientem, protože přijatá zdanitelná 

plnění jsou používána částečně pro dosažení osvobozených plnění a částečně pro dosažení 
zdanitelných plnění. 

6) U nároků na odpočet daně u „kombinovaných“ přijatých plnění, to jest takových, 
která jsou používána jednak pro zajištění veřejné správy, jednak pro plnění osvobozená ale i  
plnění zdanitelná 

a  u k l á d á  

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky  
a) obeslat všechny smluvní partnery města, se kterými bude SML spolupracovat v rámci nově 

evidované hospodářské činnosti, výzvou ke změně finančního plnění na nově otevřený 
účet hospodářské činnosti 

Termín: 31. 3. 2009 
b) připravit ke schválení zastupitelstvem města 2. rozpočtové opatření roku 2009, ve kterém 
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Termín: 30. 4. 2009 
c) připravit ke schválení zastupitelstvem města novelu směrnice zastupitelstva č. 01ZM 

„Rozpočtová pravidla pro Magistrát města Liberec“ 

Termín: 30. 4. 2009 
2) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, 

a) jmenovat na jednotlivých odborech osoby odpovědné za dodržování schváleného principu 
odpovědnosti  

Termín: 28. 2. 2009 
b) ve spolupráci s odborem ekonomiky a externím daňovým poradcem provést  proškolení 

osob odpovědných za dodržování schváleného principu odpovědnosti 

Termín: 31. 3. 2009 
3) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi 

a) projednat se starostou městského obvodu Vratislavice přijetí stejných principů uplatňování 
DPH i na Městském obvodě Vratislavice (SML i MOV jsou jedním  daňovým subjektem)   

Termín: 28. 2. 2009 
b) zpracovat a předložit ke schválení zastupitelstvu návrh postupu u cen uplatňovaných  vůči 

občanům (neplátcům DPH). 

Termín: 26. 3. 2009 
c) předložit návrh postupného náběhu jednotlivých činností souvisejících s DPH ke schválení 

zastupitelstvu města 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 90/09 

Implementace a správa nové verze SAP 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

a) změnu koncepce definované usnesením č. 505/08 ze dne 16. 9. 2008, spočívající v tom, že 
výběrové řízení bude rozšířeno i o správu systému SAP, 

b) předloženou zadávací dokumentaci na Upgrade IS SAP a jeho další podporu, 
c) předloženou Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky uzavřenou mezi Statutárním 

městem Liberec a Libereckou IS, a. s., 
d) navržené složení hodnotící komise (která je pověřena k posouzení kvalifikace uchazečů a 

k posouzení a vyhodnocení nabídek), 

a  u k l á d á  

1) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi SML, a Ing. Ondřeji Červinkovi, předsedovi 
představenstva Liberecké IS, a. s.,  
uzavřít Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky ve schváleném znění, 

Termín: 20. 2. 2009 
2) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  

zajistit vypsání otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Upgrade IS SAP a jeho 
další podporu“ dle schválené zadávací dokumentace, 

Termín:  
        vypsání do 28. 2. 2009 
        vyhodnocení dle průběhu řízení 
        předpoklad do 30. 4. 2009 
3) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
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předložit radě města ke schválení výsledek posouzení a vyhodnocení nabídek podaných 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Upgrade IS SAP a jeho další podpora“. 

Termín: 5. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 91/09 

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: 
Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 1/2009: 
 
Sopr Albert    Liberec 4, Zámečnická 562/6   STD-1 
Jana Zdeněk   Liberec 25, Pacltova 506/3   HK-273 
Brunclíková Eliška   Liberec 14, Konopná 637   STF-59 
Vlčková Růžena   Liberec 6, Ptačí 480/11    ST-18 
Lískovcová Jiřina   Liberec 15, Jasná 566    KZ VIII-13 
Horáčková Jitka   Liberec 1, Dvořákova 615   STL-43 
Hubičková Stanislava  Liberec 3, Matoušova 64/11   STL-130 
Kotková Milada   Liberec 30, Zapadlá 546   XVIII-224 
Špinarová Dagmar   Borohrádek, Čechova 24   Z 6-36 
Havlín Karel   Liberec 3, Americká 708/43   III-88 
Wolfová Anna   Liberec 5, Frimlova 328/17   STK-26 
Ježek Zdeněk Dr.   Praha 10, Mattioliho 3278/11   L-217 
Kotrouš Tomáš   Liberec 6, Halasova 894   NO-143 
Bělohradský Vladimír  Liberec 4, Mikulášská 622   STL-34 
Pischelová Jiřina   Liberec 11, Zahradní 23    STB-14 

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. 2. 2009 

USNESENÍ Č. 92/09 

Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) výpůjčku 97 ks kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce 
b) návrh smlouvy o výpůjčce 

a  s v ě ř u j e  

působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce 97 ks kompostérů K 390 Ing. Monice Šilarové, vedoucí 
odboru komunálních služeb.  

USNESENÍ Č. 93/09 
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Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2008 

a  u k l á d á  

M. Šírovi, náměstkovi primátora, 
předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva města dne 5. 3. 2009. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 94/09 

Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního 
příspěvku poskytnutého společnosti Kulturní služby s. r. o. Liberec, Lidové sady 
425/1 za období roku 2007 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního 
příspěvku poskytnutého z rozpočtu Statutárního města Liberec společnosti Kulturní služby s. r. o. 
Liberec, Lidové sady 425/1 za období roku 2007, kontrola dodržování uzavřené smlouvy. 

USNESENÍ Č. 95/09 

Odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Doc. Markétu Kočvarovou-Schartovou, bytem U Kamýku 871/4, Praha 4, na vlastní žádost 
z funkce členky Rady divadla F. X. Šaldy, 

j m e n u j e  

Doc. Miloše Horanského, bytem Lucemburská 28, 130 00 Praha 3, členem Rady Divadla F. X. 
Šaldy na návrh náměstka primátora Ing. Ondřeje Červinky, 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 96/09 

Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) se zřízením Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, 
b) se statutem Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, 
c) s pravidly čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
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a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 97/09 

Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) se zřízením Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, 
b) se statutem Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, 
c) s pravidly čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 98/09 

Platový postup do vyššího platového stupně a změna osobního příplatku ředitelky 
Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, Mgr. 
Vladimíry Kulichové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, Mgr. 
Vladimíry Kulichové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

s c h v a l u j e  

nově stanovenou výši měsíčního platu ředitelky Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace, Mgr. Vladimíry Kulichové dle důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2009 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 99/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec v 1. kole roku 2009 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce ve výši 
1,320.990,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 100/09 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. 
kolo roku 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 1. kola 2009 v celkové 
výši 763.100,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2009 v celkové  výši 763.100,- Kč Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 101/09 

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce 
z Ministerstva vnitra ČR 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MV ČR na rozvoj infrastruktury obce  

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit podání žádosti o dotaci prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje na MV ČR. 

Termín: 03/2009 

USNESENÍ Č. 102/09 

Vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním plánem 
sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 za období roku 2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

plnění jednotlivých opatření a vyhodnocení jejich efektivity za rok 2008 
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a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
předložit vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním plánem sociálních 
služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 za období roku 2008 Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 103/09 

Přidělení bezbariérových bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Procházkové Martě  přidělení  bezbariérového  bytu  č. 204, I. kategorie o velikosti 2+kk v Liberci 
7, Jeronýmova 577. 
Hamříkové Vendulce přidělení bezbariérového bytu č. 202, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 
6, Krejčího 1172. 
Wajsarovi Ladislavovi přidělení bezbariérového bytu č. 302, I. kategorie o velikosti 3+kk 
v Liberci 6, Krejčího 1172. 
Szafraňskému Adamovi přidělení bezbariérového bytu č. 303, I. kategorie o velikosti 2+kk 
v Liberci 6, Krejčího 1177. 
Skálovi Ondřejovi přidělení bezbariérového bytu č. 403, I. kategorie o velikosti 2+kk v Liberci 6, 
Krejčího 1177. 

a  u k l á d á  

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

Termín: 03/2009 

USNESENÍ Č. 104/09 

Prodloužení nájemní smlouvy a smluv o ubytování 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) Krajíčkovi  Jiřímu - prodloužení  nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 1+0 v  ulici U Sila 
1205, Liberec 30, 

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

3) Grundzové Jitce - prodloužení  smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 
156, Liberec 17, 

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

5) Menclovi Miroslavovi - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu 
Kateřinská 156, Liberec 17, 

6) Kverkové Janě - prodloužení  smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 
156, Liberec 17, 

7) Profousovi Lubomírovi - prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu 
Kateřinská 156, Liberec 17, 

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

a  u k l á d á  
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1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k sepsání dodatku k nájemní smlouvě s Krajíčkem Jiřím, 

2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Pěkníkovou Jelenou, Grundzovou Jitkou, 
Vondráčkovou Naděždou, Menclem Miroslavem, Kverkovou Janou, Profousem Lubomírem a 
Babiakovou Emilií. 

Termín: 02/2009 

USNESENÍ Č. 105/09 

Přidělení bytů, přidělení náhradního bytu a výměna bytů v domech 
s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Šterbové Marii a Šterbovi Josefovi přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 14, Borový vrch 1032, 
Macháčkovi Janovi přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 1070, 
Švecové Boženě přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Burianova 1071, 
Prexlovi Vlastimilovi přidělení náhradního bytu č. 24 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Burianova 1071, 
Opltovi Jaroslavovi přidělení bytu č. 55 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Burianova 1071, 
Kociánové Marii přidělení bytu č. 406 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1172, 
Černé Růženě přidělení  náhradního  bytu č. 408,  o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 14, Krejčího 1172, 
Kloučkové Anně přidělení bytu č. 212 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Klinderové Jarmile přidělení bytu č. 306 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Mátlovi Zdeňkovi přidělení bytu č. 307 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Stanovské Zdeňce přidělení bytu č. 412 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Fibigerové Boženě přidělení bytu č. 506 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Doležalové Marii přidělení bytu č. 507 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Milské Petrušce přidělení bytu č. 209 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Mádlové Boženě přidělení bytu č. 408 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: 02/2009 

USNESENÍ Č. 106/09 
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Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení - pro příjmově vymezené 
osoby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Hladíkové Daně přidělení bytu č. 101, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
2) Müllerové Libuši přidělení bytu č. 102, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6  
3) Kněbortové Anně přidělení bytu č. 103, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
4) Patrmanové Jindřišce přidělení bytu č.104, o velikosti1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
5) Langovi Gizbertovi přidělení bytu č.105, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
6) Hřebíčkovi Pavlovi přidělení bytu č. 107, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
7) Hirschové Janě přidělení bytu č. 201, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
8) Grundzové Anně přidělení bytu č. 204, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
9) Tomešové Bedřišce přidělení bytu č.205, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
10) Bagarové Janě přidělení bytu č. 207, o velikosti 3+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
11) Dobiášové Ivě přidělení bytu č. 208, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
12) Chybíkové Olze přidělení bytu č. 301, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
13) Strejcovi Karlovi přidělení bytu č. 304, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
14) Motyčkové Janě přidělení bytu č. 305, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
15) Holé Martině přidělení bytu č. 307, o velikosti 3+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
16) Hemkové Marice přidělení bytu č. 308, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
17) Badalcové Janě přidělení bytu č. 401, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
18) Stejskalové Janě přidělení bytu č. 403, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
19) Řezáčovi Václavovi přidělení bytu č.404, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
20) Krausovi Karlovi přidělení bytu č. 405, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
21) Havlištovi Jaroslavovi přidělení bytu č. 406, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
22) Kalinové Romaně přidělení bytu č. 407, o velikosti 3+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
23) Změkové Zdeňce přidělení bytu č. 408, o velikosti 2+1 v ulici Krejčího 1175, Liberec 6 
24) Ježkovi Aloisovi přidělení bytu č. 102, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
25) Honzejkové Lucii přidělení bytu č. 103, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
26) Klapalové Věře přidělení bytu č. 104, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
27) Fabiánovi Lubomírovi přidělení bytu č. 201, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
28) Zitkové Michaele přidělení bytu č. 202, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
29) Kahlové Radce přidělení bytu č. 203, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
30) Pavlíčkovi Petrovi přidělení bytu č. 207, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
31) Pavlíčkové Evě přidělení bytu č. 304, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
32) Hamplové Stanislavě přidělení bytu č. 404, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
33) Ditrichové Danuši přidělení bytu č. 504, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1176, Liberec 6 
34) Tomášové Zdence přidělení bytu č. 101, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
35) Slámovi Janovi přidělení bytu č. 102, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
36) Pechnáčové Evě přidělení bytu č 201, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
37) Kyzlíkové Michaele přidělení bytu č.205, o velikosti1+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
38) Pakostové Jozefině přidělení bytu č.206, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
39) Budské Michaele přidělení bytu č. 207, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
40) Pavlištové Petře přidělení bytu č. 301, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
41) Drobné Venduli přidělení bytu č. 302, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
42) Přibylové Kateřině přidělení bytu č. 306, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
43) Hoškovi Vlastimilovi přidělení bytu č.307, o velikosti1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
44) Plantové Markétě přidělení bytu č. 401, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
45) Lukešové Jitce přidělení bytu č. 402, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
46) Mráčkovi Alešovi přidělení bytu č. 407, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
47) Nýdrlové Doris přidělení bytu č. 501, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
48) Jirsákové Monice přidělení bytu č. 502, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
49) Francové Pavlíně přidělení bytu č. 503, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
50) Žárové Marii přidělení bytu č. 504, o velikosti 1+1 v ulici Krejčího 1177, Liberec 6 
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51) Vyčítalovi Jiřímu přidělení bytu č. 101, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
52) Hunkovi Jiřímu přidělení bytu č. 102, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
53) Cubarscaia Valentině přidělení bytu č. 201, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
54) Bažantové Radce přidělení bytu č. 203, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
55) Votavovi Josefovi přidělení bytu č. 205, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
56) Sochorové Michaele přidělení bytu č.301, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
57) Ferdové Blance přidělení bytu č. 303, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
58) Knížové Zdeně přidělení bytu č. 305, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
59) Veselé Jitce přidělení bytu č. 401, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
60) Břízové Kataríně přidělení bytu č. 403, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
61) Hruškové Jaroslavě přidělení bytu č.404, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 
62) Kayalibay Ivaně přidělení bytu č. 405, o velikosti 2+kk v ulici Krejčího 1178, Liberec 6 

a  u k l á d á  

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

Termín: 03/2009 

USNESENÍ Č. 107/09 

Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) se zřízením Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření 

b) se statutem Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření 

c) s pravidly čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 108/09 

Organizační zajištění realizace IPRM Liberec – zóna Lidové Sady 

Rada města po projednání 

s c h v a l l u j e  

1) vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele výběrových řízení 
2) založení projektu administrativního zajištění IPRM 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jiřímu Pilnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 
EU, 
zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele výběrových řízení pro IPRM, 
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Termín: Neprodleně 
2. Bc. Jiřímu Pilnému, pověřenému zastupování, funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací 

EU, 
realizovat tvorbu projektové žádosti a její podání v rámci běžící  výzvy ROP 2.1. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 109/09 

Rozdělování příspěvků 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Poradu vedení rozdělováním neinvestičních příspěvků a transferů do celkové výše schválených 
položek rozpočtu na odboru kancelář primátora, a to v maximální výši ročního příspěvku pro 
jednoho příjemce dle příslušných právních předpisů 

a  u k l á d á  

Martinu Korichovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
 jedenkrát za rok předložit na jednání rady města souhrnný materiál rozdělených příspěvků za 
uplynulý kalendářní rok. 

Termín: 01/2010 

USNESENÍ Č. 110/09 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací 
z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 
2009  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 
2. kole roku 2009 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec, v celkové výši 
86.800,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 111/09 

Smlouva o dílo č. 4210/06/0009 – Dodatek č. 2 - Údržba městského majetku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností čj. TSML 
33/06“, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberec 
a.s., ze dne 10.4.2006 

a  u k l á d á  
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
připravit příslušný smluvní dokument a předložit jej smluvním stranám k jeho podpisu. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 112/09 

Projekt Rozvoj dopravy v klidu – situační zpráva a návrh řešení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Situační zprávu o stavu realizace projektu „Koncesní projekt – Rozvoj dopravy v klidu na území 
města Liberce“ vč. návrhu dalšího postupu dle důvodové zprávy; 
a  u k l á d á   
1. Ing. Pavlu Bernátovi, členu Rady města Liberec a předsedovi představenstva TSML, a. s.: 

- projednat systémovou změnu řešení dopravy v klidu ve městě Liberci dle této situační 
zprávy v komisi dopravy rady města, 

- připravit v souladu s platnou legislativou na úseku zadávání veřejných zakázek návrh 
smluvního zajištění fungování parkovacího systému ve městě i po skončení stávajícího 
smluvního vztahu s TSML, a. s.; 

- informovat Zastupitelstvo města Liberec o změně situace, důvodech a možnostech nového 
řešení dle situační zprávy. 

Termín: V nejbližších možných termínech. 
2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

předložit Zastupitelstvu města Liberec návrh na zrušení usnesení č. 178/08. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 113/09 

Režim užívání služebních vozidel a stanovení ročních finančních limitů na 
pohonné hmoty 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

užívání vozidel: Škoda Superb, RZ: 2L6 6226 primátorem města, panem Ing. Jiřím Kittnerem, 
Škoda Octavia, RZ: 3L3 5313 náměstkem primátora, panem Ing. Františkem Hrušou, Škoda Fabia, 
RZ: 2L6 6111 náměstkyní primátora, paní Naděždou Jozífkovou, Škoda Octavia, RZ: 2L6 6112 
náměstkem primátora, panem Ing. Ondřejem Červinkou, Škoda Octavia, RZ: LBN 86-28 
tajemníkem magistrátu, panem JUDr. Markem Řeháčkem pro služební i soukromé účely a stanoví 
roční finanční limity na pohonné hmoty za podmínek dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
aktualizovat dohody o užívání uvedených služebních vozidel pro služební i soukromé účely. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 114/09 

Plnění usnesení RM za měsíc leden 2009 

Rada města po projednání 
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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. 62/08, 63/08, 387/06. 

USNESENÍ Č. 115/09 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Správa a provozování 
Metropolitní sítě optických vláken města Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na správu a provozování Metropolitní sítě optických 
vláken města Liberec – vítěz Liberecká IS, a.s., IČ: 254 50 131, se sídlem Jablonecká 41, 460 01 
Liberec, 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením řízení procesů a 
informatiky,  
zajistit oznámení výsledků řízení zúčastněným uchazečům a podepsání smlouvy s vítězem 
výběrového řízení. 

Termín: do 31. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 116/09 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Městské policie za rok 2008 

a  u k l á d á  

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

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 117/09 

Návrh na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů ZM a 
poskytnutí jednorázových peněžitých darů členům komisí a OPS RM za rok 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navrženou výši jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných pracovních skupin 
rady města dle důvodové zprávy, 

s o u h l a s í  

s navrženou výší jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města dle 
důvodové zprávy 
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a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
- předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrh peněžitého plnění pro členy výborů 

zastupitelstva města; 
- informovat Zastupitelstvo města Liberec o poskytnutí peněžitých darů schválených Radou 

města Liberec pro členy komisí a odborných pracovních skupin rady města. 

Termín: 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 118/09 

Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města  konaného dne 29. 1. 2009 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 29. ledna 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.  

USNESENÍ Č. 119/09 

Organizační zajištění 2. zasedání ZM konaného dne 5. 3. 2009 

Rada města po projednání¨ 

s c h v a l u j e  

konání 2. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 5. března 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 
4. Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
6. MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Starý Harcov, Liberec 
7. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 

hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s. 
8. Vystavení směnky k odkupu 
9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2009 
10. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2008 
11. Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 

organizací 
12. Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací 
13. Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML pro 1. 

kolo 2009 
14. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací 

z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 1. kolo 2009 
15. Vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním plánem sociál. služeb 

regionu Liberec 
16. Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje přísp. organizací sociál. a 

zdravotního zaměření 
17. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro 

partnerskou spolupráci SML pro 1. a 2. kolo 2009 
18. Zadání 25. změny územního plánu města Liberec 
19. Zadání 39. změny územního plánu města Liberec 

Strana 22 (celkem 23) 



Strana 23 (celkem 23) 

20. Projekt Rozvoj dopravy v klidu – situační zpráva a návrh řešení 
21. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008 
22. Návrh na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů ZM a poskytnutí 

jednorázových peněžitých darů členům komisí a OPS RM za rok 2008 
23. Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních 

prostředků z rozpočtu SML společnosti TSML, a. s., Liberec, na údržbu veřejné zeleně za 
období r. 2006 a 2007 

24. Kontrola uzavřené smlouvy mezi SML a společností Eltodo – Citelum, s. r. o., Praha č. TE 
421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciál- ního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení 

25. Kontrola čerpání poskytnuté dotace z MFRB pro společnost FECIT-AD 
26. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2009 
27. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Protokol z kontroly uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností 

Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu 
veřej., slavnost. a spec. osvětlení. 

II. Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení finančních prostředků 
z rozpočtu Statutárního města Liberec společnosti TSML a. s., Liberec na údržbu veřejné 
zeleně za období roku 2006 a 2007 

III. Přehled oprav a technického zhodnocení za rok 2008 
IV. Pozemky vyřazené z privatizacního procesu 
V. Petice - zachování komunikace na pozemku p.č. 1303/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
VI. Zvýšení ceny sezónního vstupného pro návštěvníky Zoologické zahrady Liberec, 

příspěvkové organizace 
VII. Organizační změna Komunitního střediska KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
VIII. Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2005, 2006, 2007 a 2008 
IX. Výroční zpráva o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti poskytování informací za rok 

2008 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

 

 
 
 

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. 88/09 
č. 90/09 
č. 92/09  


