
 

U S N E S E N Í  

 Z 8. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 21. 4. 2009 

 

USNESENÍ Č. 198/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body:  

I. Přijetí daru 
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemkové parcely č. 4001/18 nově vzniklé na 
základě geometrického oddělovacího plánu č. 4288-28/2008 z pozemkových parcel č. 3963/1, 
4001/5 a 4001/13, v k. ú. Liberec, obci Liberec a znaleckým posudkem oceněné na 216.680,- Kč, 
z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 70891508, do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 00262978. 

II. Dar 
Rada města souhlasí s darem p.p.č. 4001/9 a p.p.č. 4001/10, v k. ú. Liberec, znaleckým posudkem 
oceněné na 369.960,- Kč, z vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 
I, IČ: 00262978, do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 
IČ: 70891508. 

III. Prodej 
Staženo. 

IV. Bezúplatný převod 
Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1407/1, v k. ú. 
Růžodol I, z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072, do 
majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 199/09 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s přijetím daru p.p.č. 342/5 o celkové výměře 299 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, k. 
ú. Karlinky, obec Liberec, od pana Harry Deimlinga, Valašská 591/3, 460 08 Liberec VIII -
Dolní Hanychov, s podílem vlastnictví ½ a Ing. Petra Kubíka, Gagarinova 791/3, 460 06 
Liberec VI, s podílem vlastnictví ½,  

b) s přijetím daru staveb komunikace na p.p.č. 342/5, v k. ú. Karlinky, obec Liberec a veřejného 
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osvětlení, umístěného na p.p.č. 342/5, v k. ú. Karlinky, obec Liberec a p.p.č 681, v k. ú. Dolní 
Hanychov, obec Liberec, od pana Harry Deimlinga, Valašská 591/3, 460 08 Liberec VIII-
Dolní Hanychov, s podílem vlastnictví ½ a Ing. Petra Kubíka, Gagarinova 791/3, 460 06 
Liberec VI,  s podílem vlastnictví ½,  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit příslušný návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 4/2009 

USNESENÍ Č. 200/09 

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

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 517/07 ze 17. zasedání rady města ze dne 16. 10. 2007 ve znění: 

USNESENÍ Č. 517/07 

MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí komunikace a 
veřejné osvětlení v k. ú. Ruprechtice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím daru: 
1) pozemků: 

a) p. p. č. 2102/2, oddělenou z p. p. č. 2102, a to dle geometrického plánu č. 2076-
632/2007 zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U Soudu 
536/6a, Liberec, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, a to od Kateřiny Azemi, 
bytem Moskevská 658/41, Liberec 4, PSČ 460 01, 

b) p. p. č. 2117/6, oddělenou z p. p. č. 2117, 2118/1, 2118/31, oddělenou z p. p. č. 
2118/1, 2118/32, oddělenou z p. p. č. 2118/1, 2118/4, a to vše dle geometrického 
plánu č. 2076-632/2007 zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U 
Soudu 536/6a, Liberec, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, vše v k. ú. Ruprechtice, 
obec Liberec, od Ing. Zdeňky Truhlářové, bytem Tichá 23, 466 02 Jablonec nad 
Nisou, 

2) staveb inženýrských sítí, tj. komunikace a veřejného osvětlení, realizovaných a 
umístěných na p. p. č. 843/1, p. p. č. 2102/2, p. p. č. 2117/6, p. p. č. 2118/1, p. p. 
č. 2118/31, p. p. č. 2118/32 a p. p. č. 2118/4, vše v k. ú. Ruprechtice, obec 
Liberec, a to od Ing. Zdeňky Truhlářové, bytem Tichá 23, 466 02 Jablonec nad 
Nisou 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh přijetí výše uvedeného daru pozemků a staveb inženýrských sítí, tj. 
komunikace a veřejného osvětlení, ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 25. 10. 2007  
a  s o u h l a s í  

1. s přijetím daru nemovitostí – pozemkových parcel   
část 2117/7 –  ostatní plocha, zeleň   – o výměře 606 m2, 
2117/8  –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 23 m2,  
2117/9  –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 13 m2,  
2117/10 –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 18 m2,  
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2117/11 –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 12 m2,  
2117/12  –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře  21 m2,  
2118/4    –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 318 m2,  
část  2118/36 – ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 8 m2 ,  
2118/37 –  ostatní plocha, ost. komunikace  – o výměře 3.187 m2, 
od Ing. Zdeňky Truhlářové, bytem Tichá 4418/23, Jablonec nad Nisou, 

2. s přijetím daru stavby komunikace dle kolaudačního rozhodnutí SUUR/7120/237872/06-
Vá/Kr vč. jeho doplnění SUUR/7120/068450/08-Vá/KÚ a veřejného osvětlení dle 
kolaudačního rozhodnutí SUSR/7130/217666/06- Hv, od Ing. Zdeňky Truhlářové, bytem 
Tichá 4418/23, Jablonec nad Nisou, 

3. se zrušením usnesení č. 166/07 z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 10. 2007 ve znění: 

USNESENÍ Č. 166/07 
Městský fond rozvoje bydlení - přijetí daru pozemků a inženýrských 
sítí – komunikace a veřejné osvětlení v k. ú. Ruprechtice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru: 
1) pozemků: 
a) p. p. č. 2102/2, oddělenou z p. p. č. 2102, a to dle geometrického plánu č. 2076-

632/2007 zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U Soudu 536/6a, 
Liberec, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, a to od Kateřiny Azemi, bytem 
Moskevská 658/41, Liberec 4, PSČ 460 01; 

b) p. p. č. 2117/6, oddělenou z p. p. č. 2117, 2118/1, 2118/31, oddělenou z p. p. č. 
2118/1, 2118/32, oddělenou z p. p. č. 2118/1, 2118/4, a to vše dle geometrického 
plánu č. 2076-632/2007 zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U 
Soudu 536/6a, Liberec, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Ing. Zdeňky 
Truhlářové, bytem Tichá 23, 466 02 Jablonec nad Nisou; 

2) staveb inženýrských sítí, tj. komunikace a veřejného osvětlení, realizovaných a 
umístěných na p. p. č. 843/1, p. p. č. 2102/2, p. p. č. 2117/6, p. p. č. 2118/1, p. p. č. 
2118/31, p. p. č. 2118/32 a p. p. č. 2118/4, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, a to 
od Ing. Zdeňky Truhlářové, bytem Tichá 23, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 02, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit zastupitelstvu ke schválení:  
a) návrh na zrušení usnesení č. 166/07 z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 10. 2007,  

Termín: 4/2009 
b) nové znění majetkoprávní operace. 

Termín: 4/2009 

USNESENÍ Č. 201/09 

Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2008 a návrh rozdělení 
finančních prostředků na rok 2009 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s předloženou zprávou o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města 
Liberec za rok 2008, 

b) s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení 
Statutárního města Liberec pro rok 2009, a to žadateli: 
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RODINNÉ DOMY KAVKAZSKÁ s. r. o., Kateřinská 105, 460 14 Liberec XVII, 
IČ 286 63 519, na výstavbu inženýrských síti - tj. vodovodní řad, kanalizační řad v lokalitě k. 
ú. Doubí u Liberce, obec Liberec, a to ve výši 780.000,- Kč,  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit ke schválení zastupitelstvu města: 
a) zprávu o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec za 

rok 2008, 
b) návrh rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města 

Liberec pro rok 2009. 

Termín: 4/2009 

USNESENÍ Č. 202/09 

Městské lázně – zrušení záměru prodeje nemovitosti společnosti BEIT 
AMZALEG LTD. (ISRAEL) 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města ze dne 4. 9. 2007 ve znění:  

USNESENÍ Č. 443/07 

Městské lázně Liberec – podnikatelský záměr společnosti BEIT 
AMZALEG LTD. (ISRAEL) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený podnikatelský záměr společnosti BEIT AMZALEG LTD., 14 MEVO 
HADAS ST. (P.O.B.311) KOCHAV YAIR, ISRAEL 44864 na odkup a využití 
nemovitostí bývalých městských lázní 

a  u k l á d á  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
1. pokračovat v jednání se zástupci společnosti BEIT AMZALEG LTD. s cílem dále 

upřesnit oboustranné podmínky převodu nemovitostí. 
Termín: okamžitě 

2. předložit zastupitelstvu města ke schválení: 
 podnikatelský záměr společnosti BEIT AMZALEG LTD., 14 MEVO HADAS 

ST. (P.O.B.311) KOCHAV YAIR, ISRAEL 44864 týkající se nemovitosti  
Městské lázně, 

 záměr prodeje nemovitosti Městské lázně 

Termín: 09/07 
s o u h l a s í  
se zrušením usnesení zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2008 ve znění: 

USNESENÍ Č. 11/08 

Městské lázně Liberec – podnikatelský záměr společnosti BEIT 
AMZALEG LTD. (ISRAEL) 

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

1) záměr prodeje nemovitosti Městské lázně a souvisejících nemovitostí dle varianty 
č. 1, 

2) udělení exkluzivity předloženému podnikatelskému záměru společnosti BEIT 
AMZALEG LTD., 14 MEVO HADAS ST.(P.O.B.311) KOCHAV YAIR, ISRAEL 
44864, na odkup a využití nemovitostí bývalých městských lázní, 

p o v ě ř u j e  

Ing. I. Palouše, náměstka primátora, 
1) k dalšímu jednání se společnosti BEIT AMZALEG LTD., s cílem dále upřesnit 

oboustranné podmínky převodu nemovitostí formou smlouvy o nájmu a koupi 
najaté věci, 

2) předložit tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.  
Termín: kontroly 30. 9. 2008 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit zrušení usnesení zastupitelstva města č. 11/08 ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 4/2009 

USNESENÍ Č. 203/09 

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 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 401/2, k. ú. 

Liberec kupujícím: manž. Jiří Sacher a Marie Sacherová, bytem Na Ladech 526/31, Liberec 2, 
za kupní cenu 81.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 722/2, k. ú. 
Liberec kupujícím: manželé Jan Švedov a Vlasta Švedovová, oba bytem  Břetislavova 305, 
460 14 Liberec 14,  za kupní cenu  37.100,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

3. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2042/1, k. ú. 
Liberec kupujícím: Společenství vlastníků Zeyerova 1236-1238, IČ: 254 31 765, se sídlem 
Liberec 1, Zeyerova 1236, PSČ 460 01, za kupní cenu 706.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2350/4, k. ú. 
Liberec kupujícím: 
manželé Pavel Nohýnek, Milana Nohýnková, oba bytem Zahradní 433/7, 460 01 Liberec 11, 
            ½ , 
Josef Dziak, Miroslava Dziaková, oba bytem Jiskrova 1069/6, 460 01 Liberec 1,  
              ½, 
za kupní cenu 27.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

5. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2373/2, k. ú. 
Liberec kupujícím: manž. Zdeňka Křenková a Ladislav Křenek, bytem Na Okruhu 978/17, 
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6. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2845/1, k. ú. 
Liberec, kupujícím v pořadí: 
1. Hana Lebedová, bytem Masarykova 988/46, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 1,050.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy, do 45 dnů ode 
dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města,  
2. Ing. Luboš Vít a Ing. Leona Vítová, oba bytem Ruprechtická 1180/10, 460 01 Liberec 1, za 
kupní cenu 1,050.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

7. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2373/3, k. ú. 
Liberec kupujícím: manž. Tomáš Kořítko a Helena Kořítková, bytem Na Okruhu 978/17, 
Liberec 1, za kupní cenu 19.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

8. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2916/3, k. ú. 
Liberec kupující: Petra Kubáčková, bytem Fibichova 1164/18, Liberec 1, za kupní cenu 
25.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

9. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 3229/1, k. ú. 
Liberec kupujícím:   
1. Karel Hradecký, bytem Alšova 1298/13, 460 01 Liberec I – Staré Město, za kupní cenu 
656.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. GEMMA PRO spol. s r. o., IČ: 62740016, sídlem Vojtěšská  6/211, 110 00 Praha, za kupní 
cenu 507.999,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 
dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1, 
3. manželé Ing. Jiří Novotný, MUDr. Jana Novotná, oba bytem Riegrova 1337, 460 01 Liberec 
I – Staré Město, za kupní cenu 386.899,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy 45dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2. 

10. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 3901/2, k.ú. 
Liberec, kupujícím: manželé Eva Bočková a Jiří Boček, oba bytem Horní Kopečná 646/4, 460 
06 Liberec 6, za kupní cenu 46.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

11. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6241, k. ú. 
Liberec kupujícím: manželé Jiřina Moučková a Ing. Ladislav Moučka, oba bytem Březinova 
338/3, 460 05 Liberec 5, za kupní cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

12. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6259, k. ú. 
Liberec kupujícím: manželé Jan Ehl a Eva Ehlová, oba bytem Heřmanice 151, 471 25 
Jablonné v Podještědí, za kupní cenu  22.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

13. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6381/4, k. ú. 
Liberec kupujícím: manželé Josef Svoboda a Jana Svobodová, oba bytem  Aloisina výšina 
419/16, 460 05 Liberec 5, za kupní cenu 23.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

14. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6385/8, k. ú. 
Liberec kupujícímu: Josef Kuhn, bytem Jiráskova 304/12, 460 01 Liberec 13, za kupní cenu 
20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

15. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6385/30, k. ú. 
Liberec kupujícím: manželé Jindřicha Hadincová a Bohuslav Hadinec, oba bytem  Stavbařů 
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16. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 6390/12, k. ú. 
Liberec kupujícímu: Lydie Rybářová, bytem Stavbařů 370, 460 05 Liberec 5, za kupní cenu  
20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

17. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 355/42, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícímu: Společenství vlastníků jednotek NÁMĚSTÍ NA LUKÁCH 
966 a 967, IČ: 25445693, se sídlem Liberec 6, nám. Na  Lukách 967, PSČ 460 06, za kupní 
cenu 80.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode 
dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

18. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/372, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícím: manž. Aleš Černý a Alena Černá, bytem Kozácká 1514, 
Liberec 30, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

19. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č.1583/376, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícím: manž. Jindřich Trejbal a Anna Trejbalová, bytem Ježkova 
912/7, Liberec 6, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

20. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/377, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícím: manž. Bohumil Brož a Jaruška Brožová, bytem Tovární 
258/44, Liberec 10, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

21. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/379, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupující: Ivona Hovorková, bytem Svijany 93, 463 46 Příšovice, za kupní 
cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

22. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/380, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupující: Markéta Kudrnovská, bytem Dobiášova 855/4, Liberec 6, za 
kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

23.  Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/381, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupující: Markéta Kudrnovská, bytem Dobiášova 855/4, Liberec 6, za 
kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

24. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/382, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupující: Markéta Kudrnovská, bytem Dobiášova 855/4, Liberec 6, za 
kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

25. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/383, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupující: Markéta Kudrnovská, bytem Dobiášova 855/4, Liberec 6, za 
kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

26. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/384, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupující: Markéta Kudrnovská, bytem Dobiášova 855/4, Liberec 6, za 
kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

27. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/385, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícím: manž. Radek Wiener a Zdenka Wienerová, bytem Dobiášova 
855/4, Liberec 6, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
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28. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/386, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícímu: Václav Vogel, bytem Pazderkova 867, Liberec 6, za kupní 
cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

29. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/390, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícím: manž. Jaroslav Boháč a Anna Boháčová, bytem Na Jezírku 
623/18, Liberec 6, za kupní cenu 16.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

30. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/391, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícímu: Zdeněk Nedorost, bytem Dobiášova 858/10, Liberec 6, za 
kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

31. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1583/392, k. ú. 
Rochlice u Liberce kupujícímu: Milan Rambousek, bytem Ježkova 907/17, Liberec 6, za kupní 
cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

32. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1094/3, k. ú. 
Horní Růžodol kupujícímu: Václav Miler a Jana Milerová, oba bytem Vajsova 523/2, 460 07 
Liberec 7, za kupní cenu 118.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu KS do 45 dnů   ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

33. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 177/129, k.ú. 
Dolní Hanychov kupujícím: manželé Miroslav Kolář a Pavla Kolářová, oba bytem Za Humny 
356, 463 12 Liberec 23, za kupní cenu 28.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

34. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 840/6, k. ú. Dolní 
Hanychov kupující: Jitka Lachová, bytem Míšenská 50, 460 15 Liberec 29, za kupní cenu 
23.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

35. Staženo. 
36. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 161/1, k. ú. 

Kateřinky u Liberce kupujícím: manželé Benjamin Vomáčka, Marie Vomáčková, oba bytem 
Kateřinská 150, 460 14 Liberec 17, za kupní cenu 301.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

II. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
1. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 

987/2500 náležející k jednotce č. 749/003 na pozemku p.č. 2523, v k. ú. Liberec 
spoluvlastníku budovy č.p. 749, ul. Lázeňská, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 
419/2500 náležející k jednotce č. 1159/001 na pozemku p.č. 5658 v k. ú. Liberec 
spoluvlastníku budovy č.p. 1159, ul. Jiskrova, Liberec 1. Termín podpisu KS do 30 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
987/2500 Pavlová Marie  18.000,00 100 

Podíl  Příjmení a jméno Dat.nar. Cena % uhr. 
     
419/2500 Vydrová Věruška  14.000,00 100 

III. Prodej budovy 
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Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí s prodejem nemovitostí: objektu čp. 441, ul. Srbská, Liberec 
11, včetně pozemků p.č. 1194, 1189, k. ú. Růžodol I kupujícím:  
1. CENTRUM VOLNÉHO ČASU ARABELA , IČ: 26627957 – podíl 1/2 a Jaroslav Krupička, 

IČ: 12054143 – podíl 1/2, za kupní cenu 2,600.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města.  

2. manželé Mgr. Jiří Kalík a Pavla Kalíková, za kupní cenu  2,600.000,- Kč, kupní cena je 
splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.  

IV. Směna pozemků 
Rada města dne 21. 4. 2009 souhlasí se směnou pozemků p.č. 1145/13, 1145/17, k. ú. Horní 
Růžodol, p.č. 86/1, 86/5, 1606/14, 1606/15, 1606/16, 1606/17, 2227/2, 2228/3, 2228/5, 2230/1, 
2230/2, 2230/3, 2230/4, 2231/7, 2231/16, 2231/17, 2231/18, 2231/19, k. ú. Rochlice u Liberce, 
p.č. 3661, k. ú. Vratislavice nad Nisou, ve vlastnictví: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Praha 4, IČ: 659 93 390, za pozemky p.č. 1146/6, 1145/11, 1145/14, 275/9, 275/13, 
275/14, 275/17, 275/19, k. ú. Horní Růžodol, p.č. 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, k. ú. Rochlice u 
Liberce, p.č. 3655/7, k. ú. Vratislavice nad Nisou, p.č. 64, 65, k. ú. Kunratice u Liberce, ve 
vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO: 00262978, bez 
doplatku. 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 

V. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Neschváleno. 
2. Neschváleno. 
3. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1064/2, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 107.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1099, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 399.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1234/17, k. ú. Liberec, 

formou výběrového řízení, za cenu 26.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1658, 1659/1 a 1663, k. ú. 

Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 1,406.000,- Kč. 
7. Staženo. 
8. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1711, 1712, 1713, k. ú. 

Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 1,354.000,- Kč. 
9. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1905, 1906/1, 1906/2, k. ú. 

Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 372.000,- Kč. 
10. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2049/3 a 2049/4, k. ú. 

Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 60.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

11. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2083/1A, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu cca 151.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

12. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2083/1B, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu cca 511.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

13. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2083/1C, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu cca 87.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

14. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2083/1D, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu cca 4.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

15. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2318/1, k. ú. Liberec,, 
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16. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2817/1, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení, za cenu 460.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

17. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3199/3, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 7.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

18. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3234/1-část a-d, k. ú. 
Liberec, formou přímého prodeje vlastníkům bytových jednotek v budově na pozemcích p.č. 
3235 a 3236, k. ú. Liberec, za cenu 6.000,- Kč. 

19. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3635/1 díl a, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 6.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

20. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 3793/1 a 3838/1, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu cca 58.000,- Kč. 

21. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4019, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 319.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

22. Rada města 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4810/1, 4810/2, 4810/3, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 944.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

23. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4850/2 a 4851/1, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 458.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

24. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4084/1, 4085/1, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 683.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

25. Rada  města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4558, 4559, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 434.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

26. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5191/2, k. ú.Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 23.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

27. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5191/10, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 28.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

28. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5191/11, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 43.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

29. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 5269/2, 5269/3, k. ú. 
Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 1,588.000,- Kč. 

30. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5310/1, k. ú. Liberec, 
formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 571.000,- Kč, s předkupním právem 
nájemce pozemku. 

31. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5520/2, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 41.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

32. Rada města dne 21. 4. 2009  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5520/3, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 43.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

33. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5520/4, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 46 .000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

34. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 5628/10 a 5628/13, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 446.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

35. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5628/11, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu cca 28.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

36. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5628/12, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 371.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

37. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5656/2, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení, za cenu 25.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

38. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 361/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 288.000,- Kč. 

39. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 485/5, části pozemku 
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40. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 
391/5 a 391/6, k. ú. Janův Důl u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním 
právem nájemce pozemků za nejnižší podání 614.000,- Kč. 

41. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 220/22, k. ú. Františkov u 
Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 18.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

42. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 220/31, k. ú. Františkov u 
Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 18.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

43. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 220/58, k. ú. Františkov u 
Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 15.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

44. Rada města 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 37/2, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení, za cenu cca 72.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

45. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 426/2, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení, za cenu 212.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

46. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 459/2, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení, za cenu 2.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

47. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 699/9, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení, za cenu 6.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

48. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 873/3, k. ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení, za cenu 4.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

49. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 948/1 a 948/2, k. ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu 397.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

50. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č 1282/4, k. ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení, za cenu 198.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

51. Rada města dne 21. 4. 2009: 
a/ zrušuje usnesení RM č. 671/08, bod III/32 ze dne 2. 12. 2008, 
b/ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1638/3, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového 
řízení, za cenu 114.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší  nabídky. 

52. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje prodej části pozemku p.č. 40/1, k. ú. Starý Harcov, 
formou výběrového řízení, za cenu cca 60.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

53. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 530/1, 530/3, 530/5, 530/6, 
530/7, 530/8, 530/10, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 1,588.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

54. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 317, 318, 405/2, k. ú. 
Kateřinky u Liberce a pozemků p.č. 482/1, 482/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 
veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 517.000,- Kč, s předkupním právem nájemce 
uvedených pozemků. 

55. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 128, k. ú. Ostašov u 
Liberce, formou výběrového řízení za cenu 268.000,- Kč. 

56. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1/3, k. ú Doubí u Liberce, 
formou výběrového řízení, za cenu 23.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

57. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 490/1 – část A, k. ú. Doubí 
u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu cca 15.000 ,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

58. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 490/1 – část B, k. ú. Doubí 
u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu cca 15.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

59. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 490/1 – část C, k. ú. Doubí 
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60. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1072/1, 1076/1, k. ú. 
Doubí u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 2,352.000,- Kč. 

61. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 1137/2, k. ú. Vesec u 
Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 4,450.000,- Kč. 

62. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1860, 1861 a 1868/2, k. ú. 
Vesec u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 138.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

63. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3/3, p.č. 1073/1, p.č. 
1073/4, k. ú. Krásná Studánka, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 88.000,- 
Kč. 

64. Neschváleno. 
65.  Neschváleno. 
66. Neschváleno. 
67. Neschváleno. 
68. Neschváleno. 
69. Neschváleno. 
70. Neschváleno. 
71. Neschváleno. 
72. Neschváleno. 
73. Neschváleno. 
74. Neschváleno. 
75. Neschváleno. 
76. Neschváleno. 
77. Neschváleno. 

VI. Věcná břemena 
1. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2804/1, 2805/1, 
2809/10, 6019/1, 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. 

2. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení splaškové 
kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 373/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby pro Davida Mazáče, Jeromýmova 221/3, 
Liberec 7, Michala a Lucii Mazáčovi, Hálkova 1264/1, Liberec 1, za cenu 56,- Kč/m2. 

3. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 484/4, 484/9, 484/10, k.ú. 
Rochlice 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 56,- Kč/m2. 

4. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení splaškové 
kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 484/4, 484/9, 
484/10, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby pro Investorsko inženýrskou a. s., 
Gorkého 658/15, Liberec, 460 01, IČ: 250 47 183, za cenu 56,- Kč/m2. 

5. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění   uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 485/2, 485/7, 485/8, 
485/14, k. ú. Rochlice u Liberce, p.p.č. 790/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu  existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro M. Investment Limited CR s. r. o., Ptácká 156, Mladá Boleslav, 
293 01, IČ: 279 22 901, za cenu 56,- Kč/m2. 

6. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění 
uložení vodovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 
712/65, 712/303, 712/3, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 712/2, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož 
vlastníkem je v současné době Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., Radiová 1136/3, Praha, 
Hostivař, 10200 za cenu 88,- Kč/m2. 
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7. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 560/1, 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. 

8. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 478, k. ú. Franiškov 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. 

9. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 91/1, 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. 

10. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 78, k. ú. Starý Harcov, 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. 

11. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 179, 182, k. ú. 
Rudolfov, 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. 

12. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 664, k. ú. Vesec 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 56,- Kč/m2. 

13. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1105/1, k. ú. Krásná 
Studánka, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2. 

14. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1221, k. ú. Krásná 
Studánka, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2. 

15. Neschváleno. 
16. Neschváleno.  

VII. Pronájem nebytových prostorů 
1. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. 

Jungmannova čp. 1208, Liberec 30, Radimovi Kubáňovi, rok narození 1977, bytem Seniorů 
1208, Liberec 30, nájemné 500,- Kč/m²/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na 
vlastní náklady.  

2. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje pronájem nebytového prostoru - kanceláře v ul. 
Jablonecká čp. 41, Liberec 5, pro Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i., 
IČ: 86652028, nájemné 800,- Kč/m²/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na 
vlastní náklady. 

VIII. Pronájem části pozemku k reklamním účelům 
Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje nájem části pozemku p.č. 714/1, v k. ú. Růžodol I, za 
účelem umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 2,00m x 1,00m, na dobu neurčitou pro 
Progres Liberec, s. r. o., Nitranská 7a/381, 460 01, Liberec 3, IČ: 25401645 za roční nájemné ve 
výši  4.000,- Kč.  

IX. Pronájem části pozemků 
1. Rada města dne 21. 4. 2009 schvaluje pronájem 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 21. 4. 2009 schvaluje pronájem pozemku p.č. 944/5, k. ú. Liberec, o výměře 
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2, na dobu neurčitou pro Ladislava Beneše, bytem Komenského 87, Liberec 5, za roční 
nájemné 700,- Kč. 

3. Rada města  dne 21. 4. 2009 schvaluje pronájem 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. 

X. MO Liberec Vratislavice nad Nisou 
1. Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků 
1) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2582/2, oddělený 

z p.p.č. 2582 (dle GP č. 2809-3/2009 ze dne 29. 1. 2009) při ul. Křivá, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, za prodejní cenu 176.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
budovy č.p. 184, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2363 a p.p.č. 2364/1, 
oddělený z p.p.č. 2364 (dle GP č. 2815-20/2009 ze dne 12. 2. 2009) při ul. Východní, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 552.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníka budovy č.p. 266, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3) Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2364/2, oddělený 
z p.p.č. 2364 (dle GP č. 2815-20/2009 ze dne 12. 2. 2009) při ul. Východní, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 240.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků sousedních pozemků, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4) Rada města po projednání: 
a) zrušuje své usnesení č.  64/09 bod IV.1. ze dne 3. 2. 2009  
b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1710, 1711 při ul. Za Mlýnem, v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, za prodejní cenu 603.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků budovy č.p. 351, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

2. Věcná břemena 
1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p.p.č. 823/3 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka domu č.p. 730 na st.p.č. 822 a st.p.č. 822, 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Marcely Polívkové, Tyršův vrch 730, Liberec 30, a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 84,-Kč/m2 na dobu neurčitou.  

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat plynovodní potrubí (NTL přípojku), a v právu vstupu a vjezdu v 
souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1523, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n. L., IČ 272 95 567 
(investor stavby pan Bronislav Werner a paní Dana Smetanová, Dobiášova 885/26, Liberec 6), 
za cenu 56,-Kč/1m2, na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených 
technickým odborem.   

3) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelového 
vedení VN a NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/47 a 2209/57, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou za cenu 88,- Kč/1m2, na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za podmínek 
stanovených technickým odborem.    

3. Změna  usnesení  
Rada města po projednání:  
1) zrušuje usnesení č. 139/09/VII/3 ze dne 17. 3. 2009, 
2) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby „Vodovod Vratislavice 

nad Nisou, ul. Za Tratí, silnice ev.č. III/2875“ 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, úplatně dle Ceníku 
jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady Libereckého 
kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na 
dobu určitou, tj na dobu, po kterou bude provozována stavba  

3) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat STL plynovod 
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XI. MO Liberec Vratislavice nad Nisou 
1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům  
Rada města po projednání bere na vědomí prodej bytových jednotek č. 1400/3, 1400/5, 1400/7, 
1400/8, 1400/9, 1400/13, 1400/24, 1400/27, 1400/36, 1400/37, 1400/40, 1400/41, 1400/42, 
1400/49, 1400/51, 1400/54 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.

Viktor Bartoš   
1400/3 
 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 
 

 
558.000,- 

 
100 

Jarmila a Tomáš 
Sedlatí   

 
1400/5 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

 Zámecký vrch 1400, 
Nad Školou 1388, 
Liberec XXX  

 
 

 
597.000,- 

 
100 

Jan Miler  
1400/7 
 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 
 

 
609.000,- 

 
100 

Milan a Věra Baracovi 
1400/8 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
679.000,- 

 
100 

 Ludmila Světelská   
1400/9 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83  Zámecký vrch 1400 

 Liberec XXX 

 
 

 
637.000,- 

 
100 

 
Alena Syrová  

1400/13 
 

7236/392845 
 

 
2+1 

 
72,36  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
683.000,- 

 
100 

Jaroslava a Jaroslav 
Houfkovi  

 
1400/24 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83 

Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
649.000,- 

 
100 

Martin Stianko  
1400/27 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
635.000,- 

 
100 

Jiří a Mária Čermákovi 
1400/36 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
  

 
612.000,- 

 
100 

Jiří Vekrbauer   
1400/37 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
635.000,- 

 
100 

František a Marie 
Žákovi 

 
1400/40 

 
5711/392845 

 

 
  2+1 

 
 57,11 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
622.000,- 

 
100 
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Daniela Petrová 
Marek Míka 

 
1400/41 
 
 
 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 
Malátova 427, Liberec

 
 

 
612.000,- 

 
100 

Pavel Záruba 
Jitka Zárubová 

 
1400/42 

 
5711/392845 

 

 
  2+1 

 
 57,11 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
635.000,- 

 
100 

Ivan a Milada  
Jelínkovi 

 
1400/49 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83 

 Zámecký vrch 1400 
Liberec XXX 

 
 

 
670.000,- 

 
100 

Ludmila Lipšanová   
1400/51 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX 

 
 

 
612.000,- 

 
100 

Jiří a Alena Duchnovi  
1400/54 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83  Zámecký vrch 1400 

Liberec XXX, 
Hrádek nad Nisou 639
463 34 

 
 
 

 
670.000,- 

 
100 

 
2. Výkup pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 1434/5 o výměře 27 m2, oddělené z p.p.č. 
1434/1 dle GP č. 2807-481/2008 ze dne 23. 1. 2009, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, od pana Milana Vančury, bytem Tanvaldská 38, 463 11 Liberec XXX, za cenu 600,- 
Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu  16.200,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - 
Vratislavice n. N. (GP, znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., a XI. ke schválení zastupitelstva 
města. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 204/09 

Předkupní právo – budova č. p. 522, ul. Pražská, Liberec 2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: budova č. p. 522, ul. 
Pražská, Liberec 2, a pozemek p. č. 243/2, k. ú.Liberec, za cenu 3,000.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 205/09 

Privatizace části pozemku p. č. 950/1, k. ú. Františkov u Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p.č. 950/1 o výměře cca 130 m2, k. ú. Františkov u Liberce (s 
úpravou podélné hranice pozemku tak, aby průchodnost mezi ulicemi Nová a Vilová byla 
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zachována v šíři 5 m) formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku 
p.č. 950/7, za cenu cca 68.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, 

u k l á d á  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
zajistit vyhlášení výběrového řízení. 

Termín: 30. 4. 2009  

USNESENÍ Č. 206/09 

Přidělení služebního bytu – č. 1400/62 v č. p. 1400 v ul. Zámecký vrch, Liberec 
XXX 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení služebního bytu č. 1400/62, o velikosti 2+1, v budově č. p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX – Vratislavice n. N., Markétě Secké, 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: od 1. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 207/09 

Úpravy v ulici Husova v Liberci, dodatečné práce - JŘBU 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky na dodatečné práce „Úpravy v ulici Husova v Liberci – dodatečné 
práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

2) návrh Zadávacích podmínek pro zadání dodatečné veřejné zakázky na stavební práce zakázky 
„Úpravy v ulici Husova v Liberci – dodatečné práce“, 

3) složení komise pro jednání a posouzení nabídky: 
JUDr. Marek Řeháček  tajemník 
Ing. František Hruša  náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS 
David Novotný   vedoucí oddělení TSKO 
Markéta Dörflerová, DiS. oddělení PRPS 
Ing. Milan Šulc   společnost REAL engineering spol. s r. o. 

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Milan Šír    náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník   oddělení TSIN 
Josef Honzík   oddělení TSKO  
Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru PR 
Ing. Josef Nadrchal  společnost Investing CZ, s. r. o. 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
1) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodatečné práce „Úpravy v ulici 
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Termín: Neprodleně 
2) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení a 

návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 

Termín: 5. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 208/09 

Dodržování hygienického limitu hluku dopravy na vybraných komunikacích 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

oznámení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č.j. 3843/11/09 ze dne 
2. 4. 2009 ve věci zahájení správního řízení za porušení povinností dodržování hygienického 
limitu hluku z dopravy na místní komunikaci Letná, k. ú. Staré Pavlovice, v denní a noční době 
v chráněném venkovním prostoru stavby domu č.p. 155/25 v Liberci, ulice Letná,  

s c h v a l u j e  

1. navržený postup při řešení problému porušení povinností hygienického limitu hluku z dopravy 
ve venkovním prostoru stavby domu č.p. 155/25 v Liberci, ulice Letná formou úpravy světelné 
signalizace do režimu celočervená a současně nezbytnými stavebními úpravami a 
souvisejícími úpravami vodorovného a svislého dopravního značení, 

2. navržený postup při řešení problému ověření hlukové situace na Jungmannově a Švermově 
ulici formou zajištění příslušných měření ve výše uvedených ulicích, včetně vyhodnocení 
stávající hlukové situace a návrhu opatření,   

3. způsob zadání a vyhodnocení veřejných zakázek na realizaci opatření majících zajistit snížení 
hluku v ul. Letná, včetně návrhu na oslovení příslušných dodavatelských společností  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit zpracování projektu na realizaci úpravy světelného zařízení na ulici Letná v režimu 

„celočervená“, 

Termín: 5/2009 
2. po obdržení výše uvedené projektové dokumentace zajistit oslovení příslušných společností 

k podání nabídek na provedení stavebních a montážních prací a po obdržení nabídek a jejich 
zhodnocení následně zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů a zajistit úplnou 
realizaci těchto zakázek, 

Termín: 6/2009 
3. zajistit ověření současné hlukové situace, včetně jejího vyhodnocení ve chráněném prostoru 

staveb, Švermova 115/27, Liberec 10, a Jungmannova 14, Liberec, osobou způsobilou podle § 
32 a) zák. č. 258/2000 Sb. 

Termín : 6/2009 

USNESENÍ Č. 209/09 

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 
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podpisu smlouvy s těmito občany: 

Soupis smluv na pronájem hrobových míst urnového háje 3/2009 
Bundová Květoslava Liberec 12, Jiráskova 374   HK – 297 
Eliška Alois  Liberec 2, U věže 3    IV – 4 
Břečková Ingrid  Liberec 14, Na Pískovně 649   Z 17 – 12 
Scholzová Miroslava Liberec 6, Broumovská 24   VI – 93 
Bártová Jaroslava  Liberec 1, Zhořelecká 25   D – 39 
Kostková Milada  Liberec 30, Krajní 1575/2   HK – 281 
Čáslavská Dana  Liberec 6, Sametová 723   XII – 7 
Vrátil Miroslav  Liberec 5, Kubánská 377   STK – 30 
Vršovská Božena  Liberec 5, Frimlova 6    XX – 46 
Machová Jindra  Liberec 25, Nad Nisou 210   K – 18 
Tylová Milena  Liberec 7, U křížku 377/6   G – 29 
Kočí Petr   Liberec 23, Mařanova 371   STL – 39 
Poloprutský František Liberec 11, Žitavská 310/61   NO – 153 
Fiala Jiří   Benátky nad Jiz., U Vodojemu 636  HK – 128 
Kloudová Eva  Liberec 15, Olbrachtova 624   STL – 42 
Bernartová Hana  Liberec 5, Školní 368/14   STF – 15 
Brandýská Marie  Liberec 10, Švermova 383/93   XXII – 17 
Kohoutová Blažena  Liberec 14, Havraní 227/8   G – 35 
Houdková Venuše  Liberec 5, Frimlova 21/326   III – 63 
Polák Josef   Liberec 1, Rokycanova 1145/3   K – 17 
Pavlikovič Josef  Liberec 19, Pod Ještědem 291   STE – 52 
Donát Miroslav  Nový Bor, Špálova 944    STA – 76 
Sušánková Dana  Slaný, Cyrila Boudy 283   Z 4 – 54 
Svatoňová Marie  Liberec 25, Jeřmanická 474   III – 51 
Lískovcová Jiřina  Liberec 15, Jasná 566    KZ VIII – 21 
Tschernay Rudolf  Liberec 12, Půlpánova 396/4   HK – 291 
Winkelhöfer Pavel  Liberec 8, Flédlova 201    NO – 151 
Šmelhausová Libuše Liberec 23, Sportovní 169   XIX – 12 
Stejskalová Olga  Liberec 11, Jánošíkova 5   III – 102 
Morávek Petr  Smržovka, Hornoveská 1266   NO – 87 
Kučerová Jarmila  Liberec 14, Trpasličí 692   III – 111 
Burgrová Marie  Liberec 15, Aloisina výšina 643/130  STL – 55 
Vencovský Ladislav Ing.  Liberec 7, Osadní 368/10   III – 196 
Šuhájková Božena  Chrastava, Střelecký vrch 673   VI – 98 
Slámová Iva   Český Dub, Na Žižkově 155/IV   NO – 159 
Kalousek Josef  Liberec 14, Konopná 640   III – 65 
Šír Stanislav  Liberec 10, Vltavská 252   XXII – 16 
Janoušková Kamila  Liberec 6, Sametová 838   KZ F – 14 
Voženílková Eva  Liberec 8, Březnická 583   STL – 6 
Markovičová Liana  Liberec 14, Jedlová 193    III – 132 
Brett František  Liberec 25, Jeřmanická 482/17   III – 121 
Konvičková Růžena Liberec 30, Donská 963    HK – 189 
Bobková Marie  Stráž nad Nisou, Bilejova 229   XVIII – 153 
Macháček Libor  Liberec 5, Kubánská 377   III - 112 

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: 4. 5. 2009 
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USNESENÍ Č. 210/09 

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 na jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 211/09 

Daň z přidané hodnoty na vstupu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s následujícím postupem uplatnění odpočtu DPH na vstupu: 
1) v prvním zdaňovacím období – tedy od 1. 4. do 30. 6. 2009 - nebude Statutárním městem Li-

berec odpočet DPH na vstupu uplatněn, 
2) odpočet DPH na vstupu bude do daňových přiznání zaváděn postupně od druhého zda-

ňovacího období  tak, aby nebyla promeškána zákonná lhůta na uplatnění odpočtu, která činí 3 
roky od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,   
předložit navržený postup uplatnění DPH na vstupu ke schválení zastupitelstvu.  

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 212/09 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. čtvrtletí 2009 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 
2009  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 30. 4. 2009. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 213/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2009 

Rada města po projednání  
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s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 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. 2 Statutárního města Liberec na rok 2009 zastupitelstvu 
města dne 30. 4. 2009 ke schválení. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 214/09 

Vydání přeplatku na nájemném 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

existenci přeplatku na nájemném v domě č. 6/7 na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci ve výši 
10.710,- Kč 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit vydání přeplatku 10.710,- Kč vlastníkům domu Vladimíře a Oto Novákovým.  

USNESENÍ Č. 215/09 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Doležalové Světlaně přidělení bytu č. 404, o velikosti 1+KK v ulici U Sila 1202, Liberec 30, 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Doležalovou Světlanou.  

Termín: 4/2009 

USNESENÍ Č. 216/09 

Žádost o navýšení hodnoty předaného majetku mezi Statutárním městem Liberec 
a příspěvkovou organizací Komunitní středisko Kontakt Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost o dodatečné navýšení hodnoty předaného majetku mezi Statutárním městem Liberec a 
příspěvkovou organizací Komunitní středisko Kontakt Liberec v celkové výši 421.920,60 Kč 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
seznámit s rozhodnutím Rady města Liberec ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
Kontakt Liberec. 

Termín: Neprodleně 
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USNESENÍ Č. 217/09 

Komplexní program rozvoje školských a kulturních příspěvkových organizací 
zřizovaných SML – ukončení projektu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

ukončení projektu Komplexní program rozvoje školských a kulturních příspěvkových organizací 
zřizovaných SML. 

USNESENÍ Č. 218/09 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „Sluníčka“, Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvkové organizace, Bc. Petry Čermákové 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 Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, Bc. Petry 
Čermákové, získáním vysokoškolského vzdělání studiem v bakalářském studijním programu 
Specializace v pedagogice – studijní obor „Školský management“, 

s c h v a l u j e  

stanovený platový výměr v souvislosti s absolvováním vysokoškolského vzdělání ředitelky 
Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, Bc. Petry Čermákové dle důvodové zprávy  

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. 219/09 

Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, příspěvkové 
organizace, upravující hlavní předmět činnosti organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem znění dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, příspěvkové 
organizace, který rozšiřuje hlavní předmět činnosti organizace 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh dodatku č. 5 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 220/09 

Udělení souhlasu se záměrem výpůjčky nebytových prostor v objektu Základní 
školy, Liberec, Vrchlického 262/17 

Rada města po projednání 
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z r u š u j e  

usnesení č. 579/08 ze dne 21. 10. 2008 „záměr pronajmout nebytové prostory na dobu určitou 
mezi Základní školou, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkovou organizací, a Sportovním 
klubem stolního tenisu Liberec spol. s. r. o. na dobu 5 let, tj. do roku 2013“, 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na dobu určitou mezi Základní školou, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvkovou organizací, a Sportovním klubem stolního tenisu Liberec spol. 
s r. o. na dobu 5 let, tj. do roku 2014 

a  u k l á d á  

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

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 221/09 

Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Zajištění stravování žáků a 
dětí Základní školy Barvířská 38/6 a žáků Základní školy praktické a Základní 
školy speciální, Orlí 140/7 a Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci“ – 
jmenování členů komise na otevírání obálek a členů hodnotící komise, schválení 
návrhu zadávací dokumentace a seznamu společností vyzvaných pro podání 
nabídky 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

a) členy komise pro otevírání obálek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 
zakázku „Zajištění stravování žáků a dětí v Základní škole, Barvířská 38/6 a žáků Základní 
školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 140/7, a Základní školy praktické, Gollova 
394/4 v Liberci“ 

 
Jmenovaní členové: 
Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Viktor Pokorný  vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
Markéta Dörflerová, DiS. referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Ing. Jitka Strasserová vedoucí oddělení kultury a sportu 
Eva Troszoková  referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 

objektů 
Mgr. Jan Audy  vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 
b) členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Zajištění stravování žáků a dětí v Základní 

škole, Barvířská 38/6 a žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 140/7, a 
Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci“ 

 
Jmenování členové: 
Ing. Ondřej Červinka náměstek primátora 
Ing. František Hruša náměstek primátora 
Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Viktor Pokorný  vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
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Markéta Dörflerová, Dis. referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Milan Šír   náměstek primátora 
Naďa Jozífková  náměstkyně primátora 
Ing. Jitka Strasserová vedoucí oddělení kultury a sportu 
Eva Troszková  referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 

objektů 
Mgr. Jan Audy  vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

s c h v a l u j e  

a) návrh zadávací dokumentace pro vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 
zakázku „Zajištění stravování žáků a dětí v Základní škole, Barvířská 38/6 a žáků Základní 
školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 140/7, a Základní školy praktické, Gollova 
394/4 v Liberci“; 

b) seznam společností vyzvaných pro podání nabídek na akci „Zajištění stravování žáků a dětí 
v Základní škole, Barvířská 38/6 a žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální, 
Orlí 140/7, a Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit výsledky zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Zajištění stravování 
žáků a dětí v Základní škole, Barvířská 38/6 a žáků Základní školy praktické a Základní školy 
speciální, Orlí 140/7, a Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci“ ke schválení radě 
města.  

Termín: 5/2009 

USNESENÍ Č. 222/09 

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizace, na základě vzdání se funkce Mgr. 
Vladimíry Kulichové 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vzdání se funkce ředitelky Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, Mgr. 
Vladimíry Kulichové, ke dni 31. 7. 2009, 

s c h v a l u j e  

záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 
384, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 
384, příspěvkové organizace, dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.  

Termín: 4/2009 

USNESENÍ Č. 223/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 4. kolo 2009 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 4. kole roku 2009 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních 
organizací v celkové výši 750.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á  

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

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 224/09 

Schválení výsledku výběrových řízení na akce „MŠ Malínek – realizace úspor 
energie“ a „MŠ Stromovka – realizace úspor energie“ 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

b) složení komise pro otevírání obálek na akce "MŠ Malínek - realizace úspor energie" a "MŠ 
Stromovka - realizace úspor energie"    

Jmenovaní členové : 
1. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
2. Viktor Pokorný  vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
3. Markéta Dörflerová,DiS  referent odboru právního a veřejných zakázek 

Jmenovaní náhradníci : 
1. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
2. Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
3. Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

b) složení hodnotící komise na akce "MŠ Malínek - realizace úspor energie" a "MŠ Stromovka - 
realizace úspor energie" 

Jmenovaní členové :   
1. Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
2. JUDr. Marek Řeháček   tajemník MML 
3. Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
4. Viktor Pokorný vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
5. Ing. Ladislav Fuchs  vedoucí odboru technické správy veřejného majetku  
6. Markéta Dörflerová,DiS  referent odboru právního a veřejných zakázek 

Jmenovaní nárhadníci : 
1. Ing. Jiří Kittner   primátor města 
2. Milan Šír    náměstek primátora 
3. Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
4. Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a 

sportovních objektů 
5. Ing. Martin Čech  pověřený zastupováním vedoucího odboru rozvojových 

projektů  
6. Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek,  
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s c h v a l u j e  

výsledky výběrových řízení pro zakázky malého rozsahu  na akce „MŠ Malínek - realizace úspor 
energie" a "MŠ Stromovka - realizace úspor energie", 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení firem a uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci 
„MŠ Malínek - realizace úspor energie" s firmou Syban, s.r.o., s nabídkovou cenou 
3.372,490,- Kč včetně DPH, 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt 
2. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení firem a uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na akci 
„MŠ Stromovka - realizace úspor energie" s firmou Syban, s.r.o., s nabídkovou cenou 
5.783,849,- Kč včetně DPH. 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 225/09 

Pořizování 21. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o průběhu pořizování 21. změny územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zprávu o průběhu pořizování 21. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec.  

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 226/09 

Pořizování 29. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o průběhu pořizování 29. změny územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zprávu o průběhu pořizování 29. změny územního plánu města Liberec k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec.  

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 227/09 

Valná hromada spol. Liberecké výstavní trhy, a. s., v likvidaci 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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v souladu s ust. § 190 odst. 1, zák. č. 513/1991 Sb., jako jediný akcionář spol. Liberecké výstavní 
trhy, a. s., v likvidaci IČ 499 02 725, se sídlem Liberec 1, Masarykova 24, 
2) zprávu likvidátora LVT, a. s., v likvidaci k 31. 3. 2009, 
3) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku za rok 2008, 
3) zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích k datu 31. 12. 

2008. 

USNESENÍ Č. 228/09 

Schválení koncesní dokumentace ke koncesnímu řízení „Provozování Městského 
stadionu Liberec“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. předloženou koncesní dokumentaci ke koncesnímu řízení „Provozování Městského stadionu 
Liberec“, 

j m e n u j e  

1. členy komise a jejich náhradníky pro posouzení a hodnocení přijatých nabídek: 
Jmenovaní členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek:  
1. Jméno:   Ing. Ondřej Červinka 
   náměstek primátora pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch 

2. Jméno:   Ing. František Hruša 
   náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování 

3. Jméno:   Ing. Jaroslav Morávek 
   člen zastupitelstva 

4. Jméno:  Jiří Šolc 
   člen zastupitelstva 

5. Jméno:  Mgr. Pavel Kalous 
   vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

6. Jméno:  Ing. Čeněk Svoboda 
   vedoucí odboru ekonomiky 

7. Jméno:   Mgr. Jan Audy 
   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Jmenovaní náhradníci členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek:   
1. Jméno:   Milan Šír 

náměstek primátora pro životní prostředí, technickou infrastrukturu a 
bezpečnost 

2. Jméno:   Ing. Petr Olyšar 
   člen rady města 

3. Jméno:   Markéta Dörflerová 
   referentka odboru právního a veřejných zakázek 

USNESENÍ Č. 229/09 

Výběrové řízení na zpracovatele výběrových řízení IPRM 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přiloženou zadávací dokumentaci a návrh rámcové mandátní smlouvy na odborné a 
organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – zóna Lidové sady, 

2. seznam poptávaných firem dle důvodové zprávy, 

j m e n u j e   

členy komise pro otevírání obálek a členy komise pro posuzování a hodnocení dle důvodové 
zprávy. 

USNESENÍ Č. 230/09 

Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

a) s přijetím části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od provozovatele MERKUR CASINO, a. s., 
v celkovém objemu 200.000,- Kč do rozpočtu města, 

b) s využitím toho příspěvku na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak 
veřejné prospěšné účely, a to následovně:  

1) Senior akademie        40.000,- Kč 
2) Měsíc seniorů        85.000,- Kč 
3) Letní program pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 75.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit materiál k projednání v zastupitelstvu města.  

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 231/09 

Zajištění občerstvení veřejnosti ve vybraných budovách MML 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění občerstvení veřejnosti v úředních budovách Magistrátu 
města Liberec – Nový MML (Frýdlantská 183) a URAN (1. máje 108) s firmou Jiří Jaroš – 
Propagace, IČ 151 67 593, se sídlem Liberec III – Jeřáb, Františkovská 649/18, s podmínkami dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vypracovat a podepsat tuto smlouvu o spolupráci.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 232/09 

Externí pronájem volebních místností 

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

uzavření nájemních smluv souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby do 
Evropského parlamentu se subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
podepsat tyto nájemní smlouvy.  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 233/09 

Jmenování vedoucího odboru rozvojových projektů Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka Magistrátu města Liberec, Ing. Tomáše Kubicu do 
funkce vedoucího odboru rozvojových projektů Magistrátu města Liberec, dle důvodové zprávy 
s termínem nástupu dle moýžnosti jmenovaného, nejpozději však od 1. července 2009 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování nového vedoucího odboru podle zákona.. 

USNESENÍ Č. 234/09 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 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. 235/09 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009“ zastupitelstvu města 
dne 30. 4. 2009.  

USNESENÍ Č. 236/09 

Organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva města konaného 30. 4. 2009 

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

konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 30. dubna 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. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 
5. Městský fond rozvoje bydlení - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky, 

Liberec 
6. Městský fond rozvoje bydlení – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, 

Liberec 
7. Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2008 a návrh finančních prostředků na rok 

2009 
8. Městské lázně Liberec – zrušení záměru prodeje 
9. Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb: IV. a V. etapa: Návrh na změnu 

předmětu jednotlivých etap, změna financování  
10. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu MHD  
11. Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.  
12. Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro 

účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 konkrétním žadatelům 
13. Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 

prevence Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2009 
14. Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu 

regenerace městské památkové zóny v r. 2009 
15. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 
16. Daň z přidané hodnoty na vstupu 
17. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. 

čtvrtletí 2009 
18. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2009 
19. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec 
20. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec pro 2. a 3. kolo 2009 v rámci I. výzvy r. 2009 
21. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec pro 4. kolo 2009 
22. Schválení smlouvy o alokaci prostředků – IPRM Liberec – zóna Lidové sady 
23. Pořizování 21. změny územního plánu města Liberec 
24. Pořizování 29. změny územního plánu města Liberec 
25. Zadání 25. změny územního plánu města Liberec 
26. Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry 
27. Odvolání z funkce a jmenování do funkce manažera prevence kriminality 
28. Plnění usnesení ZM za I. čtvrtletí 2009 
29. Vyřízení podnětů a dotazů z 3. zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 3. 2009 
30. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
Přístup k nemovitostem na pozemcích p.č. 1993, p.č. 1992/2, k. ú. Ruprechtice 
Připomínky ke stavebním úpravám v okolí domů 211/80 a 463/80a v ulici Husova 
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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.: 210/09, 212/09, 213/09, 223/09, 225/09, 226/09, 229/09, 231/09, 232/09. 
 


