
 

U S N E S E N Í  

ZE 6. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 17. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 134/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem: 

I. Věcné břemeno 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na pozemku p.č. 1552 v k. ú. 
Liberec, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka budovy č.p. 128, na pozemku p.č. 1556/1 v k. ú. 
Liberec, jehož vlastníkem je v současné době Ing. Jiří Odvárka, Vlčí vrch 670/24, Liberec 15, a 
Jitka Odvárková, Vřesová 136, Liberec 15, za cenu 12.300,- Kč.  

USNESENÍ Č. 135/09 

Projekty města na realizaci úspor energie, informace, další postup 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životního prostředí, 

s c h v a l u j e  

pokračování  v projektech  

a  u k l á d á  

Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 
předložit radě města informaci pro další rozhodnutí  

Termín: 6/2009 

USNESENÍ Č. 136/09 

Letní amfiteátr - Založení projektu a zahájení přípravy pro podání žádosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) založení projektu „Letní amfiteátr“ 
b) složení projektového týmu projektu „Letní amfiteátr“ 

Role v týmu Fáze v projektu 

P=příprava 

R=realizace 

U=udržitelnost 

Organizace Jméno 
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Vedoucí projektu P, R, U SML Ing. Martin Čech 

Statutární zástupce 
projektu 

P, R, U SML Ing. František Hruša 

Zástupce projektu 
zodpovědný za provoz 

P, R, U SML Ing. Monika Šilarová 

Expert na veřejné 
zakázky 

P Externí firma  Vybraný VZ 

Finanční manažer P, R SML Pavel Kaiser 

Projektant P Externí firma Vybraný VZ 

Technický dozor 
investora 

P, R Externí firma Vybraný VZ 

Manažer realizace P,R SML Zbyněk Pěnička 

Jiří Bliml 

Administrátor projektu 
a zpracovatel žádosti 

P, R, U Externí firma Vybraný VZ 

Manažer publicity P, R, U SML Vybraný VZ 
        

d) harmonogram přípravných prací na projektu 

a  u k l á d á  

1. Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 
zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektu: 
- podat žádosti na napojení bytového objektu Sovova č.p. 899 na ČEZ a zaplatit příslušné 

poplatky, 

Termín: kontrolní: 5/2009  
- vypsat veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace bouracích prací, úprav pozemků po 

odstranění stavby a odborného vedení stavby,  

Termín: 4/2009  
- vypsat VZ na zpracovatele žádosti na projekt,  

Termín: 8/2009 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit do návrhu rozpočtového opatření 2009 do výdajové části rozpočtu odboru rozvojových 
projektů částku 700.000,- Kč na zajištění přípravy a částku 1,000.000,- Kč na zajištění 
elektropřípojek, 

Termín: 5/2009 
3. Ing Monice Šilarové vedoucí odboru komunálních služeb, 

zajistit ideový návrh zadání sadových úprav a vybavení mobiliářem po odstranění stavby pro 
VZ na dodavatele projektové dokumentace na odstranění stavby a rekultivaci území, 
revitalizaci zeleně a doplnění mobiliáře, 

Termín: 4/2009 
4. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

projednat dodatek nájemní smlouvy č. 3800/00/0150 se společností Kulturní služby Liberec,  
s. r. o. 

Termín: 6/2009 

USNESENÍ Č. 137/09 

Strana 2 (celkem 24) 



Park Prokopa Holého-založení projektu a zahájení přípravy pro podání žádosti  
Rokle Zborovská-Sukovo náměstí – založení projektu a zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) založení projektů: 
1. Park Prokopa Holého 
2. Rokle Zborovská-Sukovo náměstí 

b) složení projektového týmu projektu „Park Prokopa Holého“ 

Role v týmu Fáze v projektu 

P=příprava 

R=realizace 

U=udržitelnost 

Organizace Jméno 

Vedoucí projektu P, R, U SML Ing. Martin Čech 

Statutární zástupce 
projektu 

P, R, U SML Ing. František Hruša 

Expert na veřejné 
zakázky 

P Externí firma  Vybraný veřejnou 
zakázkou (VZ) 

Finanční manažer P, R SML Helena Hrubešová 

Projektant P Externí firma Vybraný VZ 

Technický dozor 
investora 

P, R Externí firma Vybraný VZ 

Manažer realizace a 
udržitelnosti 

P, R, U SML Ing. Monika Šilarová 

Administrátor projektu 
a zpracovatel žádosti 

P, R, U Externí firma Vybraný VZ 

Manažer publicity P, R, U SML Vybraný VZ 
 

c) složení projektového týmu projektu „Rokle Zborovská-Sukovo náměstí“ 

Role v týmu Fáze v projektu 

P=příprava 

R=realizace 

U=udržitelnost 

Organizace Jméno 

Vedoucí projektu P, R, U SML Ing. Martin Čech 

Statutární zástupce 
projektu 

P, R, U SML Ing. František Hruša 

Zástupce partnera 
projektu zodpovědný 
za udržitelnost 

P, R, U Občanské sdružení 
Staré město Liberec 
nebo Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, 
středisko „STOPA“ 
Liberec 

 

Expert na veřejné P Externí firma  Vybraný VZ 
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zakázky 

Finanční manažer P, R SML Helena Hrubešová 

Projektant P Externí firma Vybraný VZ 

Technický dozor 
investora 

P, R Externí firma Vybraný VZ 

Manažer realizace P, R SML Ing. Monika Šilarová 

Administrátor projektu 
a zpracovatel žádosti 

P, R, U Externí firma Vybraný VZ 

Manažer publicity P, R, U SML Vybraný VZ 
 

e) harmonogram přípravných prací na projektech: 
1. Park Prokopa Holého 
2. Rokle Zborovská-Sukovo náměstí 

a  u k l á d á  

1. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů: 
- zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu k projektům, 

Termín: kontrolní: 5/2009  
- vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace 

projektů, 

Termín: Neprodleně 
- vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora při přípravě a 

realizaci projektů, 

Termín: Neprodleně 
- zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 odboru komunálních služeb příslušnou částku na 

projekty. 

Termín: 9/2009 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

- zařadit do návrhu rozpočtového opatření do výdajové části rozpočtu odboru komunálních 
služeb částku ve výši 400 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Park Prokopa Holého“, 
částku 1 200 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Rokle Zborovská-Sukovo náměstí“, 

Termín: 3/2009 
- zařadit do návrhu rozpočtového opatření do výdajové části rozpočtu odboru rozvojových 

projektů částku ve výši 120 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Park Prokopa Holého“, 
částku 240 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Rokle Zborovská-Sukovo náměstí“, 

Termín: 3/2009 
3. Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 

vypsat veřejné zakázky na zpracovatele žádosti na projekty. 

Termín: kontrolní: 5/2009  

USNESENÍ Č. 138/09 

„Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího 
programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – založení projektu a zahájení 
přípravy pro podání žádosti  

„ZŠ Lesní – úprava dvora – založení projektu a zahájení přípravy pro podání 
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žádosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) založení projektů: 
1. Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu 

„Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní 
2. ZŠ Lesní – úprava dvora 
b) složení projektového týmu projektu „Podpora výuky cizích jazyků v počátečním 

vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ 

Role v týmu Fáze v projektu 

P=příprava 

R=realizace 

U=udržitelnost 

Organizace Jméno 

Vedoucí projektu P, R, U SML Ing. Dana Štefanová 

Statutární zástupce 
projektu 

P, R, U SML Ing. František Hruša 

Zástupce partnera 
projektu zodpovědný 
za provoz 

P, R, U ZŠ Lesní Mgr. Jiří Dvořák 

Expert na veřejné 
zakázky 

P Externí firma  Vybraný VZ 

Finanční manažer P, R SML Eva Troszoková 

Projektant P Externí firma Vybraný VZ 

Technický dozor 
investora 

P, R Externí firma Vybraný VZ 

Manažer realizace P, R SML Viktor Pokorný 

Administrátor projektu 
a zpracovatel žádosti 

P, R, U Externí firma Vybraný VZ 

Manažer publicity P, R, U SML Vybraný VZ 
 

c) složení projektového týmu projektu „ZŠ Lesní – úprava dvora“ 

Role v týmu Fáze v projektu 

P=příprava 

R=realizace 

U=udržitelnost 

Organizace Jméno 

Vedoucí projektu P, R, U SML Ing. Dana Štefanová 

Statutární zástupce 
projektu 

P, R, U SML Ing. František Hruša 

Zástupce partnera 
projektu zodpovědný 
za provoz 

P, R, U ZŠ Lesní Mgr. Jiří Dvořák 

Expert na veřejné 
zakázky  

P Externí firma  Vybraný VZ –
(rámcová smlouva) 
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Finanční manažer P, R SML Eva Troszoková 

Projektant P Externí firma Vybraný VZ 

Technický dozor 
investora 

P, R Externí firma Vybraný VZ 

Manažer realizace P,R SML Viktor Pokorný 

Administrátor projektu 
a zpracovatel žádosti 

P, R, U Externí firma Vybraný VZ 

Manažer publicity P, R, U SML Vybraný VZ 
d) harmonogram přípravných prací na projektech: 

„Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola 
pro Evropu“ – ZŠ Lesní“, „ZŠ Lesní – úprava dvora“ 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů: 
- zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu k projektům, 

Termín: kontrolní: 5/2009  
- vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace obou 

projektů, 

Termín: Neprodleně 
- vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora při přípravě a 

realizaci obou projektů.  

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

- zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru školství, kultury a sportu 
částku ve výši 1,671.000,- Kč na zajištění přípravy projektu „Podpora výuky cizích 
jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – 
ZŠ Lesní“,  

Termín: 3/2009 
- zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru školství, kultury a sportu 

částku ve výši 933.000,- Kč na zajištění přípravy projektu „ZŠ Lesní – úprava dvora“, 

Termín: 3/2009 
- zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru rozvojových projektů 

částku ve výši 110.000,- Kč na zpracování žádosti na projekt „Podpora výuky cizích 
jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – 
ZŠ Lesní“ do Regionálního operačního programu, 

Termín: 3/2009 
- zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru rozvojových projektů 

částku ve výši 130.900,- Kč na zpracování žádosti na projekt „ZŠ Lesní – úprava dvora“ 
do Regionálního operačního programu, 

Termín: 3/2009 
3. Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 

vypsat VZ na zpracovatele žádosti na oba projekty 

Termín: 5/2009 

USNESENÍ Č. 139/09 
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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. 3. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 722/5, k. ú. 

Liberec, kupující: Eliška Riegerová, trvale bytem Domažlická 880, Liberec 3, za kupní cenu 
40.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy,, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 17. 3. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 196/6 a 218/1, k. 
ú. Dolní Hanychov, kupující: Technické služby města Liberce a. s., IČ: 25007017, se sídlem 
Erbenova 376/2, Liberec 8, za kupní cenu 723.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

VIII. MO Lbc Vratislavice n/N – l. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 
Rada města po projednání bere na vědomí prodej bytových jednotek č. 1400/4, 1400/10, 1400/11, 
1400/12, 1400/15, 1400/20, 1400/22, 1400/29, 1400/30, 1400/43, 1400/48, 1400/53, 1400/55, 
1400/63 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a na pozemku p.č. 1257, v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Termín podpisu 
KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

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

dat. nar. cena   % úhr.

Jana Polončíková  
1400/4 
 

 
6383/392845 

 
 2+1 

 
63,83  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
635.000,- 

 
100 

Jana Šléglová   
1400/10 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
600.000,- 

 
100 

Blanka Šafránová 
Krejbichová  

 
1400/11 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

  
591.000,- 

 
100 

Alois a Marie Šediví  
1400/12 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

 Liberec XXX 

 
 

 
612.000,- 

 
100 

Robert a Helena 
Petřekovi 

 
1400/15 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

  
602.000,- 

 
100 

Vlastimil a Libuše 
Janků  

 
1400/20 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

Zámecký vrch 1400
Liberec XXX 

 
 

 
606.000,- 

 
100 

Jiří Lochman 
 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
1400/22 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

bydliště 

 
 

 
619.000,- 

 
100 

Josef a Dana 
Drbohlavovi  

 
1400/29 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
652.000,- 

 
100 

    Marie Stará    
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1400/30 5711/392845 
 

  2+1  57,11  Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

622.000,- 100 

Josef a Věra 
Fendrychovi 

 
1400/43 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
714.000,- 

 
100 

Alena Pěnčíková  
1400/48 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
714.000,- 

 
100 

Zbyněk a Nora 
Ježkovi 

 
1400/53 
 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 

 
714.000,- 

 
100 

Šárka Gebriánová   
1400/55 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
622.000,- 

 
100 

Anežka Štěrbová  
1400/63 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 

 
675.000,- 

 
100 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
II. Směna pozemků 
Neschváleno. 
III. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4907, p.č. 4908, p.č. 4924, 

p.č.4925, p.č. 4928, p.č. 4929, p.č. 4932/1, p.č. 4933, pozemek p.č. 4932/3, včetně objektu 
garáže, pozemek p.č. 4932/4 včetně objektu garáže, pozemek p.č. 4932/5, včetně objektu 
garáže, pozemek p.č. 4932/6, včetně objektu garáže, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků okolních nemovitostí, za cenu sníženou o 50 % -1,540.000,-Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne17. 3. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5902/2, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti  vlastníků budovy na pozemku p.č. 3609, k. ú. 
Liberec, za cenu 156.000,- Kč. 

3. Staženo. 
IV. Záměr pronájmu pozemků 
1. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje záměr nájmu části pozemku p.č. 10, k. ú. Liberec, o 

výměře 14 m2, na dobu neurčitou, pro Technickou univerzitu v Liberci, se sídlem Studentská 
1402/2, Liberec 1, IČ: 46747885, za roční nájemné 2.100,- Kč. 

2. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje záměr nájmu pozemku p.č. 944/5, k. ú. Liberec, o 
výměře 20 m2, na dobu neurčitou, pro Ladislava Beneše, bytem Komenského 87, Liberec 5,  
za roční nájemné 700,- Kč. 

3. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje záměr nájmu části pozemku p.č. 5231/1, k. ú. Liberec, 
o výměře 30 m2, na dobu neurčitou, pro Ing. Josefa Mazáče, bytem Wintrova 496/34, Liberec 
2, za roční nájemné 1.050,- Kč. 

V. Věcná břemena  
1. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 5970, 5972, k. ú. 
Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení, pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 200,- Kč/m2. 

2. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6074/1, 6074/2 , k. ú. 
Liberec, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2. 

3. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
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2. 
4. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1554/2, 1574/3, 
1583/152, 1583/201, 1586/316, 1716/164, 1716/171, 1555/1, 1556/2, 1558/1, 1558/4, 1578/2, 
1583/185, 1716/49, 1716/162, 1717/1, 2218/5, 1567/4, 2218/3, 1583/186, 1716/50, 1716/85, 
1716/163, 1716/165, 1716/172, 1717/2, k. ú. Rochlice u Liberce, 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. 

5. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1606/1, 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 88,- Kč/m2. 

6. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 223/19, k. ú. Horní 
Růžodol, 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. 

7. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
strpění uložení přípojky dešťové kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemku p.č. 37, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku 
p.č. 39/3, k. ú. Dolní Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době Havlík Aleš Mgr. a 
Havlíková Alena RNDr., Světelská 384, Liberec 19, za cenu 56,- Kč/m2. 

8. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 435, k. ú. Janův Důl u Liberce, 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. 

9. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, 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. 

10. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 692/6, 660, 807/1, 
810, 631/2, k. ú. Staré Pavlovice, 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. 

11. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 704, 730/1, 692/1, k. ú. 
Staré Pavlovice, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/ m2. 

12. Rada města dne 17. 3. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
strpění uložení kanalizační přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 
206, k. ú. Pilínkov, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 204, k. ú. Pilínkov, 
jehož vlastníkem je v současné době Ilona Zajícová, Na Výsluní 2629, Česká Lípa a Miloslav 
Hlubuček, Letná 243, Mimoň 4, za cenu 40,- Kč/m2. 

VI. Změna usnesení RM 
Rada města dne 17. 3. 2009 po projednání zrušuje usnesení č. 350//07/XII/11 ze dne 19. 6. 2007, 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1543/1, 1543/2, 1547/3, 1549/1, 1552/1, 1552/2, 1552/5, 
1552/8, 1554, 1562/2, 1564/3, 1567, 1974, 1978, 1979/1, 1979/2, 2006/1, 2008, k. ú. Vesec u 
Liberce, po dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2. 
VII. MO Lbc Vratislavice n/N – l. Věcná břemena 
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení NN, 

přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 232/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro ČEZ 
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2, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě za podmínek stanovených technickým odborem.  

2) Rada města po projednání : 
1) schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu 

na p.p.č. 153/2, 175/5, 195, 1357, 1358, 1377 a 1379, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425, za cenu 56,- Kč/1m2, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

2) schvaluje zřízení věcného břemene umístění pojistkového pilíře, přístupu pro opravy a 
údržbu na p.p.č. 1358, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425, za cenu 56,- Kč/1m2, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě za podmínky umístění pojistkového pilířku na hranicích p.p.č. 1358 a 1362.  

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby 
„Vodovod a plynovod Vratislavice nad Nisou, Za Tratí“ a s tím souvisejícím právu vstupu a 
vjezdu, za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 3309, v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508, ve prospěch 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec , IČ 00262978, za cenu 42.500,-Kč 
na dobu určitou, tj na dobu, po kterou bude provozována stavba.  

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 140/09 

Umoření dlužné částky formou splátek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

umoření dlužné částky 27.895,- Kč pana Jana Krenka formou měsíčních splátek ve výši 2.800,- 
Kč, přičemž prvá měsíční splátka bude uhrazena v měsíci březnu 2009 

a  u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat pana Krenka o schválení žádosti a výši splátek. 

Termín: 20. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 141/09 

Záměr prodeje a cena podílů stavebních pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje a cenu podílů pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec, příslušných 
k bytovým jednotkám v soukromém vlastnictví dle Přílohy – podíly pozemků. 

USNESENÍ Č. 142/09 

Zařazení dvou bytů č. 1400/44 a 1400/62 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX do kategorie služebních bytů a  přidělení 1 služebního bytu 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- zařazení dvou bytů č. 1400/44 a 1400/62 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, 
do kategorie služebních bytů se zvláštními pravidly pro přidělování těchto bytů dle důvodové 
zprávy,  

- přidělení služebního bytu č. 1400/44 o velikosti 2+1 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX, paní Janě Jasa, zaměstnankyni Úřadu Městského obvodu Liberec - Vratislavice 
nad Nisou, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu na služební byt. 

Termín: s účinností od 1. dubna 2009 

USNESENÍ Č. 143/09 

Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem vypsat výběrové řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 150 
mil. Kč na předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 144/09 

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní areál Liberec s. r. o. o vkladu do společnosti mimo základní 
kapitál 

Rada města,  která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 
zákoník jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení  § 102 
odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve věcech obce jako jediného  společníka 
obchodní společnosti 

s c h v a l u j e  

vklad Statutárního města Liberec jako jediného společníka mimo základní kapitál obchodní 
společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., se sídlem Liberec  1,  Staré  Město, nám. Dr. E. Beneše 
1, PSČ 460 59, IČ 27075397, ve výši 17,500.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit jako vklad mimo základní kapitál do společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. převod 
rozpočtované částky 17,500.000,- Kč na běžný účet této společnosti č. 200 604 0002/6000 v těchto 
objemech a termínech:  

10,000.000 Kč do 31. 3. 2009 

7,500.000 Kč do 30. 6. 2009 
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USNESENÍ Č. 145/09 

Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2008 ze společností založených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku za rok 
2008 u společností založených Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPML, TSML, SAJ, SAF, 
LIS, LVT) a jednatelům společnosti SAL s. r. o., 
předložit na odbor ekonomiky podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2008 (účetní 
závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku). 

Termín: 6. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 146/09 

Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberce za rok 
2008 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1. 10. 2008, zásob k 31. 12. 2008, dokladové 
inventarizace k 31. 12. 2008 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

a) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města,  

Termín: 26. 3. 2009 
b) JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 

dořešit fyzické inventarizační rozdíly dle důvodové zprávy. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 147/09 

Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o. o výsledku přezkoumání hospodaření 
Statutárního města Liberec za období od 1.ledna 2007 do 31. prosince 2007 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 3. 2009 
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USNESENÍ Č. 148/09 

Daň z přidané hodnoty na výstupu 

Rada města p oprojednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

že Finanční úřad v Liberci zaregistroval SML jako čtvrtletního plátce DPH. Měsíčním plátcem se 
město stane povinně po dosažení obratu 10 mil. Kč za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců, 

s c h v a l u j e  

následující postupy uplatňování daně z přidané hodnoty na výstupu: 
1) Daň z přidané hodnoty ve výši 19 % při dodržení principu, že 

 cena bez DPH = stávající cena   
 cena s DPH = stávající cena x 1,19 
bude uplatňována u následujících plnění: 
 
a) pronájem garáží a garážových stání 
b) krátkodobé pronájmy (do 48 hodin) místností radnice a ostatních nebytových prostor 
c) pronájem kulturních a sportovních zařízení nájemcům plátcům 
d) pronájem nemovitostí, jež jsou celé pronajímány nájemcům plátcům 
e) pronájem krematoria 
f) pronájem teplárenských zařízení, veřejného osvětlení, reklamních ploch 
g) poskytnutí práva na honitbu 
h) prodej dřeva 

2) Daň z přidané hodnoty ve výši 9 % při dodržení principu, že 
 cena bez DPH = stávající cena / 1,09   
 cena s DPH = stávající cena   
bude uplatňována u poskytování ubytovacích služeb (holobyty) 

3) Daň z přidané hodnoty ve výši 0 % bude uplatňována u následujících plnění: 
a) pronájem bytů a nebytových prostor (s výjimkou garáží a garážových stání) a to i plátcům 

DPH 
b) pronájem pozemků a to i plátcům DPH 
c) prodej pozemků, budov, staveb (po 3 letech od kolaudace) 
d) správa a pronájem pohřebiště 
e) parkovací systém  
f) plnění vůči Ekokomu  

a  u k l á d á  

a) JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, a vedoucím dotčených odborů, 
1) připravit a odeslat dodatky ke stávajícím smlouvám na: 

- pronájem garáží a garážových stání, 
- pronájem kulturních a sportovních zařízení, 
- pronájem nemovitostí, jež jsou celé pronajímány nájemcům plátcům, 
- pronájem krematoria, 
- pronájem teplárenských zařízení, veřejného osvětlení, reklamních ploch, 
- poskytnutí práva na honitbu, 

v nichž bude s účinností od 1. 4. 2009 upravena cena takto: 
- cena bez DPH = stávající cena, 
- cena s DPH = stávající cena x 1,19, 

Termín: 15. 4. 2009 
2) u dodatků dle bodu 1) akceptovaných smluvními partnery uplatnit cenu při nejbližším 

plnění, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 
3) předložit k dalšímu rozhodnutí radě města výčet smluvních partnerů, kteří dodatek ke 

smlouvě dle bodu 1) neakceptovali, 
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Termín: 30. 4. 2009 
4) u všech smluv na pronájem kulturních a sportovních zařízení  prošetřit výši nájemného. 

Tam, kde je stanovena symbolická cena (např. 1 Kč), upravit dodatkem cenu včetně DPH 
na min. 1 000 Kč ročně, 

Termín: 15. 4. 2009 
5) u nově uzavíraných smluv na: 

- krátkodobé pronájmy (do 48 hodin) místností radnice a ostatních nebytových prostor, 
- prodej dřeva, 

stanovovat cenu s daní z přidané hodnoty v výši 19 %, 

Termín: od 1. 4. 2009 trvale 
b) Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

podat informaci o postupech uplatňovaných u daně z přidané hodnoty na výstupu 
zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 149/09 

Přidělení integračního bytu, náhradního bytu a povolení podnájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Grigoryanovi Armenovi přidělení integračního bytu č. 2, o velikosti 3+1 v Liberci 3, Orlí 
264, 

2) Podané Janě přidělení náhradního bytu č. 13, o velikosti 1+1 v Liberci 10, Jáchymovská 253, 
3) Bártíkovi Milanovi schválení podnájmu na byt č. 35, o velikosti 1+1, v  ulici  Seniorů 1208, 

Liberec 30, 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít nájemní smlouvu s Grigoryanem Armenem a Podanou Janou, 

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

zaslat p. Bártíkovi souhlas s podnájmem. 

Termín: 3/2009 

USNESENÍ Č. 150/09 

Přidělení bytu na půl cesty ve vlastnictví Statutárního města Liberec organizaci 
poskytující sociální služby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ESY HANDICAP HELP, o. s. přidělení  bytu č. 402 o velikosti 3+kk v Liberci 6, Krejčího 1175 

a  u k l á d á  

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

Termín: 3/2009 
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USNESENÍ Č. 151/09 

Přidělení bezbariérových bytů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Strnadové Petře  přidělení  bezbariérového  bytu  č.  402,  I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 6, 
Krejčího 1172 

a  u k l á d á  

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

Termín: 3/2009 

USNESENÍ Č. 152/09 

Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. výzvy roku 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec takto: 
a) v rámci I. výzvy roku 2009, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 

2009 do 31. 12. 2009 v celkové výši 706.054,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
b) v rámci II. výzvy roku 2009, která byla vyhlášena na pořízení drobného hmotného majetku 

v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 v celkové výši 166.765,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 2, 

a  u k l á d á  

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu zdraví Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

Termín: 26. 3. 2009  

USNESENÍ Č. 153/09 

Ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší 

rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Telvákovi Janovi - poskytnutí ubytování v ubytovně v ul. Kateřinská 156 na  dobu určitou 6 
měsíců, 

2) Gáborové Lucii - poskytnutí ubytování v ubytovně v ul. Kateřinská 156 na dobu určitou 6 
měsíců, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít smlouvu o ubytování s Telvákem Janem, Gáborovou Lucií. 

Termín: 3/2009 
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USNESENÍ Č. 154/09 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Roleizkové Idě přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 14, 
Borový vrch 1031, 
Roozové Anně přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 14, 
Borový vrch 1032, 
Tlustému Josefovi přidělení bytu č. 209 o velikosti 2+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1172, 
Křepelovi Bedřichovi přidělení bytu č. 408 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1172, 
Svobodové Gertrudě přidělení bytu č. 103 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Pelikánové Marii přidělení bytu č. 104 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173, 
Svatošovi Adolfovi přidělení bytu č. 213 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Všetulovi Josefovi přidělení náhradního bytu č. 214 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Balanovi Stepanovi a Balanové Olze přidělení bytu č. 411 o velikosti 2+kk v domě s 
pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Brožkové Věře přidělení náhradního bytu č. 304 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173, 
Ing. Frydrichovi Miroslavovi přidělení bytu č. 101 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Fuchsovi Milanovi přidělení bytu č. 102 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Kašparové Lence přidělení bytu č. 103 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Šímové Olušce přidělení bytu č. 104 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Krejčího 1174, 
Ducháčkové Ludmile přidělení bytu č. 105 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Staňkové Boženě přidělení bytu č. 106 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1174, 
Džobákovi Antonínovi přidělení náhradního bytu č. 107 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Drbohlavové Libuši přidělení náhradního bytu č. 202 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Rösslerové Věře přidělení náhradního bytu č. 304 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1174, 
Lukešové Vlastě přidělení náhradního bytu č. 501 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: 3/2009 
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USNESENÍ Č. 155/09 

Ceník pronájmu hrobových míst a služeb správy pohřebiště, úprava smluvních 
vztahů se společností Likrem, s. r. o. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

ceník pronájmu hrobových míst, kolumbárií a služby správy urnového háje schválený 16. 
zasedáním rady města ze dne 24. 9. 2002 pod usnesením č. 477/02 

s c h v a l u j e  

1) ceník nájmu hrobových míst a kolumbárií a služby správy urnového háje po úpravě DPH 
2) dodatek č. 1 mandátní smlouvy 
3) dodatek č. 4 nájemní smlouvy 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarová, vedoucí odboru komunálních služeb, 
1) zajistit prostřednictvím Likrem, s. r. o. uveřejnění schváleného ceníku, 
2) zajistit podpis dodatku č. 1 mandátní smlouvy, 
3) zajistit podpis dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nemovitostí, 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 156/09 

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 2/2009: 
Vacková Hana  Liberec 5, Dvorská 394    D-32 
Haková Vlasta  Liberec 9, Národní 99/5    HK-5 
Kaňka Jaroslav  Liberec 11, Úvozní 289/9   III-97 
Koťátko Milan  Fojtka, Vláčilova 188    HK-220 
Šafranová Helena  Liberec 10, Vilová 201/6   H-9 
Bubeníček Ladislav  Praha 4-Krč, Za Zelenou liškou 953  HK-126 
Adamčíková Dagmar Děčín 27, Kosmonautů 169   V-1-37 
Vondráček Jan  Liberec 14, Hroznová 700   C-37 

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. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 157/09 

Vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na 
území Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) Vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území  
Statutárního města Liberec  

2) Zadávací dokumentaci s názvem „ Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území 
Statutárního města Liberec„ 

3) Členy komise pro otevírání obálek, včetně náhradníků 
1. Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru komunálních služeb 
2. Ing. Lucie Sládková, vedoucí oddělení zeleně, pověřená vedením oddělení 

odpadového hospodářství města 
3. Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
4. Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult s. r. o. 

Náhradníci : 
1. Milan Šír, náměstek primátora 
2. Michaela Balcarová, referentka oddělení odpadového hospodářství města 
3. Markéta Dörflerová, DiS, referentka oddělení právních služeb 
4. Petra Dubinová, Compet Consult s. r. o. 

4) Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků 
1. Ing. Jiří Kittner, primátor města 
2. Milan Šír, náměstek primátora 
3. Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru komunálních služeb 
4. Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
5. Ing. Bohumil Černík, specialista odpadového hospodářství 

Náhradníci : 
1. Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 
2. Ing. František Hruša, náměstek primátora 
3. Ing. Lucie Sládková, vedoucí oddělení zeleně, pověřená vedením oddělení 

odpadového hospodářství města 
4. Markéta Dörflerová, DiS, referentka oddělení právních služeb 
5. Ing. Petr Holý, specialista odpadového hospodářství  

s o u h l a s í  

s tím, aby veřejnou zakázku na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území 
Statutárního města Liberec zajišťovala na základě mandátní smlouvy spol. Compet Consult s.r.o. 

a  u k l á d á  

1) Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
učinit všechny  potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti 
nakládání s odpady na území Statutárního města Liberec,  

Termín: Neprodleně 
2) Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  

podepsat mandátní smlouvu se společností Compet Consult s. r. o. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 158/09 

Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Zoologická zahrada Liberec, 
Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec s vymezením 
svěřeného majetku ke dni 1. 1. 2009 

a  u k l á d á  
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrhy dodatků ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací s 
vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 1. 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 159/09 

Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 
školství dle příloh důvodové zprávy : 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49; Základní 
škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, 
Liberec, Švermova 114/38; Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6;  Základní škola, Liberec, U 
Školy 222/7;  Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43; Základní 
škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404/44; Základní škola, Liberec, 
Sokolovská 328; Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina 
výšina 642; Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5; Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; 
Základní škola, Liberec, Kaplického 384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní 
škola, Liberec, Na Výběžku 118; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44;  Základní škola, Liberec, Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; 
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, 
Liberec, Frýdlantská 1359/19 ; Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16; 
Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, 
Vzdušná 509/20; Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola 
„Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1; Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 
645/55; Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola „Sluníčko“, 
Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola „Delfínek“, 
Liberec, Nezvalova 661/20;  Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8; Mateřská 
škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7; Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72; 
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova  458/19; Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 
487/27; Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Pod 
Ještědem“, Liberec, U Školky 67; Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4;  Mateřská škola, 
Liberec, Matoušova 468/12;  Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská 
škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7; Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 
446/29; Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, 
Oldřichova 836/5; Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12; Mateřská škola, 
Liberec, Dětská 461; Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386; Mateřská škola 
„Kytička“, Liberec, Burianova 972/2; Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 160/09 

Odvolání pana Mgr. Milana Regnera z funkce ředitele Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace. Vyhlášení konkurzu na obsazení 
funkce ředitele  Základní  školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové 
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organizace 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana  Mgr. Milana Regnera  z funkce ředitele  Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2009, 

s c h v a l u j e  

záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní  školy, Liberec, Vrchlického 
262/17, příspěvkové organizace, 

j m e n u j e  

konkurzní komisi ve složení: 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda  : Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce určený zřizovatelem  : Ing. Petr. Olyšar 
Zástupce krajského úřadu   : RNDr. Robert Gamba 
Zástupce České školní inspekce  : Mgr. Karel Bárta 
Zástupce pedagogických pracovníků : Libuše Šotolová 
Zástupce školské rady   : Vít Bělohradský 
Odborník v oblasti státní správy  : PaedDr. Jitka Mikešová 
Tajemník konkurzní komise :   Marcela Šulcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
- zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,  

Termín: 4/2009 
- zajistit předání odvolacího dekretu řediteli Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 

příspěvkové organizace. 

Termín: 6/2009 

USNESENÍ Č. 161/09 

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Liberecká IS a. s. v 
roce 2008 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy ve funkci valné hromady Liberecké IS a. s. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Liberecké IS a. s. za rok 2008. 

USNESENÍ Č. 162/09 

IPRM Liberec – zóna Lidové sady – dovolba člena řídícího výboru 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dovolbou nového člena řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna 
Lidové sady, Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora pro rozvoj a územní plánování s právem 
hlasovat 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit materiál na zasedání zastupitelstva města. 
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Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 163/09 

IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým projektem IPRM Liberec – zóna Lidové sady  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
zajistit předložení materiálu IPRM Liberec – zóna Lidové sady ke schválení zastupitelstvu města,  

Termín: 26. 3. 2009 
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit založení samostatného účtu IPRM Liberec – zóna Lidové sady. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 164/09 

Valná hromada společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. 
s. (IČ: 47311975; se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, 461 71) dle ust. § 102 odst. 2 písm c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 1. dubna 2009  
člena představenstva této společnosti - JUDr. Evu Trsovou, bytem Liberec 30, Vnější 1390, 

v o l í  

s účinností od 1. dubna 2009 
člena představenstva této společnosti – paní Moniku Martišovou, bytem Liberec 1, Krajinská 
1247/5, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení změny do 

dokumentů této společnosti, 
- zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení veškerých 

úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. Podání návrhu na změnu  zápisu v 
obchodním rejstříku. 

Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti Dopravní 
podnik města Liberce, a. s,. k 1. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 165/09 

Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. (IČ: 
25437941; se sídlem Jablonecká 41/27, 460 05, Liberec 5) dle ust. § 102 odst. 2 písm c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  
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s účinností od 1. dubna 2009: 
- -člena představenstva této společnosti - pana Petra Preislera,  bytem Liberec VI - Rochlice, Na 

Jezírku 623/18; 
- člena dozorčí rady této společnosti – pana Zbyňka Pěničku, bytem Liberec XII - Staré 

Pavlovice, Polní 353/21, 

v o l í  

s účinností od 1. dubna 2009: 
- člena představenstva této společnosti – pana Romana Šotolu,  bytem Liberec V – Kristiánov, 

nám. Českých bratří 30/9; 
- člena dozorčí rady této společnosti paní Kateřinu Altšmídovou,  bytem Lesní 1286, Frýdlant; 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení změny do 

dokumentů této společnosti, 
- zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení veškerých 

úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. Podání návrhu na změnu  zápisu c 
obchodním rejstříku. 

Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti Sportovní 
areál Ještěd, a. s. k 1., 4. 2009 

USNESENÍ Č. 166/09 

Schválení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt do výzvy IOP „E-
Government v obcích - Czech POINT – kontaktní místa" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt do výzvy IOP „E-Government v obcích - 
Czech POINT – kontaktní místa“ 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 167/09 

Zápůjčka movitého majetku - uměleckých děl 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezplatnou zápůjčku obrazů od Oblastní galerie v Liberci, v zasedací místnosti č. 210 v budově 
radnice. Jedná se o tyto obrazy: 
 
Karel Postl – Zámek Grabštejn, 1815 
      olej, plátno, 108,8 x 154 cm 
      inv. č.: O 451 
      pojistná cena:                                            500.000,- Kč 
 
Karel Postl – Zámek Frýdlant, 1815 
      olej, plátno, 109 x 154 cm     
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      inv. č.: O 450  
      pojistná cena:                                            500.000,- Kč 
 
3.   Mánes Antonín – Zámek Lemberk, 1818 
      olej, plátno, 109 x 153,5 cm 
      inv. č.: O 452 
      pojistná cena:                                            800.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
uzavřít smlouvu o zápůjčce č. Z 7/2009, která navazuje na zápůjční smlouvu č. Z 11/2005 ze dne 
29.4.2005 a zajistit ve spolupráci s ekonomickým odborem uzavření nové pojistné smlouvy na 
uvedená umělecká díla. 

Termín: 3/2009 

USNESENÍ Č. 168/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 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. 

USNESENÍ Č. 169/09 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 5. března 2009 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek k 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se 
konalo 5. března 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 170/09 

Organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva města konanéhoo 26. 3. 2009  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. 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. Prodej pozemků p. č. 650/1, 651/1, 654/1, 654/2, k. ú. Liberec  
5. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zák. č. 26/2000 Sb.  
6. Prodej budovy a pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zák. č. 

26/2000 Sb.  
7. Převod trafostanice TS 390 KOLOSEUM  
8. Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie  
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9. Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberec za r. 2008  
10. Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.  
11. Zpráva o Fondu rozvoje bydlení za rok 2008  
12. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné 

dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s.  
13. Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 

zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 2009  
14. Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací  
15. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství  
16. IPRM – zóna Lidové sady - dovolba člena řídícího výboru  
17. IPRM Liberec – zóna Lidové sady  
18. Schválení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt do výzvy IOP „E-Government 

v obcích – Czech POINT – kontaktní místa“  
19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 3. 2009  
20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů  
 
Rada města obdržela tuto písemnou informaci: 
Zřízení věcného břemene p.č. 918/6 a p.č. 918/7, k. ú. Františkov u Liberce 
 

 

 
 
 

 

Ing.  Jiří  K i t t n e r, v. r.      Ing.  František  H r u š a, v. r.      
primátor města náměstek primátora 

 

 

 

 

 
Příloha k usnesení č. 141/09 
 


