
U S N E S E N Í  

 

 Z 6. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTA LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 15.3.2011 
 

USNESENÍ Č. 180/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
IV. Záměry prodeje a ceny pozemků  
1.Tento bod byl stažen.  
2. Rada města  schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 1710/2, k. ú. Liberec formou výběrového 
řízení  s právem přednosti nájemce  pozemku p.č. 1710/2, k. ú. Liberec, za cenu 152.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada města  schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3793/1, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení  s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků garáží na pozemcích 
p.č. 3793/2-10, k. ú. Liberec, za cenu cca 133.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky.  
4. Rada města schvaluje záměr prodej pozemku p.č. 50/1, k.ú. Horní Růžodol formou výběrového 
řízení za cenu 1,286.000,-Kč. 
5. Rada města  schvaluje prodej části pozemku p.č.177/7, k.ú. Dolní  
Hanychov formou  výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  pozemků  p.č.177/12, 177/36 a 
budovy na pozemku p.č. 177/35, k.ú. Dolní Hanychov za cenu cca 8.000,-Kč za  
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města  schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 796/5, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení  s právem přednosti spoluvlastníka budovy na pozemku p.č. 797, k. ú. Dolní 
Hanychov za cenu 70.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1515/29, k.ú. Starý  Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.1515/29, k.ú. Starý Harcov 
za cenu 18.000,- Kč  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 348/1, k. ú. Rudolfov formou výběrového 
řízení  s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 348/2, 348/3, 349/3, k. ú. Rudolfov za cenu  
19.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
9. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 346/2, k. ú. Liberec. 
10. Rada města  neschvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 6027/1,  k. ú. Liberec. 
11. Rada města  neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2168, k. ú. Starý Harcov. 
12. Rada města  neschvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č.388/4,  k. ú. Horní Hanychov. 
13. Tento bod byl stažen. 

 
V.Pronájem pozemků 
1.Rada města dne 15.3.2011 schválila pronájem části pozemku p.č. 700/1 - 100m2, k.ú. Rochlice u 
Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné  1.000,-Kč pro MUDr. Richarda Domína a pro Petru 
Domínovou. 
2.Rada města dne 15.3.2011 schválila pronájem pozemku p.č. 1583/215 - 7,5m2, k.ú. Rochlice u 
Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 22.500,-Kč + index cen v závislosti na růstu inflace 
pro Karla Trnku. 



3. Rada města dne 15.3.2011 schválila pronájem části pozemku p.č. 418/1- 180m2, k.ú. Rochlice u 
Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné  2.220,-Kč pro Věru Šerclovou. 
4.a) Rada města dne 15.3.2011 schválila výpůjčku pozemku p.č. 470/12, k.ú. Machnín, celkem 
100.008m2 na dobu neurčitou pro podnikatele Jiřího Marka.  
b) Rada města dne 15.3.2011 schválila nájem pozemku p.č. 470/12, k.ú. Machnín, celkem 
100.008m2 na dobu neurčitou pro firmu KORDULA s.r.o., IČ:25033832, se sídlem Dolní Vítkov 
59, 463 31 Chrastava za cenu 500,-Kč/ha a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na 
růst inflace. 

 
VI.Výpůjčka pozemků 
a) Rada města dne 15.3.2011 schválila výpůjčku pozemků p.č. 574/1, k.ú. Ostašov u Liberce, 
1363/3,4, 1364/3-6, 1370, k.ú. Růžodol I., 574/19, k.ú. Doubí u Liberce, 1552/2,3, 1556/3, k.ú. 
Vesec u Liberce, celkem 197.333m2 na dobu neurčitou pro podnikatele Jiřího Marka, sídlem 
Kafkovská 157,460 10 Liberec 3.  
b) Rada města dne 15.3.2011 schválila nájem pozemků p.č. 574/1, k.ú. Ostašov u Liberce, 
1363/3,4, 1364/3-6, 1370, k.ú. Růžodol I., 574/19, k.ú. Doubí u Liberce, 1552/2,3, 1556/3, k.ú. 
Vesec u Liberce, celkem 197.333m2 na dobu neurčitou pro podnikatele Jiřího Marka, sídlem 
Kafkovská 157, 460 10 Liberec 3 za cenu 500,-Kč/ha a každoroční zvýšení růstu indexu cen 
v závislosti na růst inflace. 
 
VII.Záměr směny pozemků 
1.Rada města schvaluje záměr směny částí pozemků p.č. 785/1 a 785/2, k.ú. Staré Pavlovice  
ve vlastnictví: 
Ing. Oldřich Machaň CSc. 
a Ing. Dagmar Machaňová  
za část pozemku p.č. 805, k.ú. Staré Pavlovice  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
2. Rada města neschvaluje záměr směny pozemku p.č. 346, k.ú. Rudolfov  
ve vlastnictví: 
Ing. Hynek Beran,  
za pozemek p.č. 348/1, k.ú. Rudolfov  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

 
VIII.Pronájem nebytových prostor 
1.Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 43 - garážového stání v ul. Nad 
Sokolovnou 616, Liberec 25, Haně  Růžičkové, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na 
dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                
2. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru – garáže č. 506 v ul. Seniorů 1208, 
Liberec 30, Ivaně Fillové, nájemné 800,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, 
stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                
3. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 139m2 v ul. Pionýrů 976, 
Liberec 6, organizaci Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, Šafaříkova 635/24, Praha 2, nájemné      
1,- Kč/m²/rok, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                           
 
IX.Věcná břemena 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  STL plynovodní přípojky, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1191/1, 782/120,  k. ú. Doubí u Liberce, na 
dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem  Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 13.000,- Kč/m2  bez DPH. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operací  pod  bodem: 
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I.Prodej budovy 
Rada města dne  15.3. 2011 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
budovy  čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11 včetně pozemků p.č. 379, 380,  
k.ú. Růžodol I, kupujícímu:  
TISKÁRNA TOMÁŠEK, s r.o., IČ: 465 08 473 
sídlem Jeřmanice 276, PSČ 463 12     
za kupní cenu  1,600.000,- Kč splatnou před podpisem kupní  
smlouvy, termín podpisu kupní  smlouvy do 45 dnů ode dne   
schválení majetkoprávní operace  zastupitelstvem města.  
 
II.Prodej pozemků  
1.Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č.2087/7, k. ú. Liberec  
kupujícímu: 
Stanislav Dušátko, 
za kupní cenu 30.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitostí:  
pozemky p.č. 2318/1 a p.č. 2318/3 včetně garáže, k. ú. Liberec  
kupujícím: 
manž. Josef Polák a Helena Poláková           1/3 
manž. Eva Withová a Roland With               1/3 
Jaroslav Záruba                                              1/3 
 
za kupní cenu 500.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
3. Rada města souhlasí s prodejem nemovitostí:  
pozemky p.č.3234/1, 3234/3 a 3237/2, k. ú. Liberec  
kupujícím: 
Společenství vlastníků Alšova 1296 a 1297, Liberec 1, IČ: 254 67 956        2/3 
se sídlem Alšova 1296, Liberec 1 
Společenství vlastníků Alšova 1298, Liberec, IČ: 254 61 206                       1/3 
se sídlem Alšova 1298, Liberec 1 
za kupní cenu 631.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
4. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č.3259, k. ú. Liberec  
kupujícím: 
Společenství vlastníků Alšova 1206, Březová alej 1207, Liberec 1, 3505/10000 
IČ: 254 68 031  
se sídlem Alšova 5, Liberec 1 
Společenství vlastníků jednotek Březová alej 1208 - 1210,  Liberec 1, 6495/10000 
IČ: 254 66 232 
se sídlem Březová alej 1209, Liberec 1 
za kupní cenu 540.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
5. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č. 349/1, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manž.Václav Kuřík a Alena Kuříková      1/18   z 1/3 
Lada  Takalová Stikarovská                      1/18  z 1/3 
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Taťjana Bernátková                                       1/18  z 1/3 
Kateřina Pejšková                                          1/18  z 1/3 
Karel Pejšek                                                   1/18  z 1/3 
Štěpán Pejšek                                                 1/18  z 1/3 
 
manž.Petr Švanda a Zuzana Švandová           1/3 
manž.Oldřich Janus a Dagmar Janusová        1/3 
 
za kupní cenu 146.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
6. Tento bod byl stažen. 
7. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemky p.č.745/3 a 749/25, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
Společenství vlastníků pro dům  699 Hroznová Liberec, IČ: 287 27 835 
se sídlem Hroznová 699/13, Liberec 14 
za kupní cenu 133.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
8. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č.749/7, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manž. Michal Bittner a Jana Bittnerová          10/159 
Roman Douša                                                  237/13992 
Daniel Hájek                                                    676/13992 
manž.Jiří Horváth a Hana Horváthová             115/3498 
manž.František Hruša a Naďa Hrušová            10/159 
Jana Janecká                                                      10/159 
Alena Jelínková                                                 676/13992 
manž. Jiří Jurníček a Ilonka Jurníčková            676/13992 
 
manž.Jindřich Jůzl a Vlasta Jůzlová                   880/13992 
Jaroslava Kammlerová                                       115/3498 
Miroslav Knittl                                                   169/3498 
manž.Otakar Langer a Jindra Langerová           10/159 
Marie Mužáková                                                 115/3498 
 
manž.Karel Pšenička a Bohuslava Pšeničková,   460/13992 
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, IČ: 000 42 722    187/636 
se sídlem  Mlýnská 611/35, Liberec 4 
David Studený                                                   115/3498 
Vít František                                                      79/4664 
 
 
za kupní cenu 122.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
9. Tento bod byl stažen. 

 
III.Směna pozemků 
1.Rada města souhlasí se směnou  části  pozemku  p.č.  465/2 – odděl.  dílu „c“,  k.ú. Horní 
Růžodol 
ve vlastnictví: 
Štěpán Šperl, 
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Monika Šperlová,  
za část pozemku p.č. 465/1 – odděl. dílu „b“, k.ú. Horní Růžodol 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 
s doplatkem městu ve výši 1.140,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 566,- Kč. 
2. Rada města neschvaluje směnu pozemku p.č. 543/13 odděl. z pozemku p.č. 543/10, k.ú. Krásná 
Studánka 
ve vlastnictví: 
Jiří Janovský, 
za pozemek p.č. 5872/1, k.ú. Liberec 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 348.980,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 3.167,- Kč. 

u k l á d á  

PhDr. Jaromírovi Baxovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a III. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 31. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 181/2011 

Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní 
vypořádání formou daru – Rybízová ulice 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s převzetím stavby komunikace s příslušenstvím na pozemcích p.č. 985/15, 985/16 a 985/33, k.ú. 
Krásná Studánka a uzavřením darovací smlouvy na převodem pozemků p.č. 985/15, 985/16, 
985/33, k.ú. Krásná Studánka, se Stavebním družstvem Studánka, Letná 566/29, Liberec 12, IČ: 
25037773. 

u k l á d á   

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města.   

T: 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 182/2011 

Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní 
vypořádání formou daru – spojovací komunikace mezi Rubínovou a Duhovou 
ulicí 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s převzetím stavby komunikace s příslušenstvím na pozemcích p.č. 1559/7, 1559/8, 1559/14, 
1559/17, 1567/80, 1567/88, 1568/11 a části pozemku p.č. 1567/82, k.ú. Rochlice u Liberce a 
uzavřením darovací smlouvy na převodem pozemků p.č. 1559/7, 1559/8, 1559/13, 1559/14, 
1559/15, 1559/17, 1567/88 a odděleného pozemku p. 1567/82 (dle GP č. 1968-303/2010), k.ú. 
Rochlice u Liberce, se společností Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., Javorník 53, 
Proseč pod Ještědem, IČ: 25402293, 

 

u k l á d á   
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PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstku primátora města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města.       

T: 31.3.2011 
 

USNESENÍ Č. 183/2011 

Přístupová komunikace na pozemku p.č. 1263, k.ú. Starý Harcov - majetkoprávní 
vypořádání 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

a)záměr výkupu části pozemku p.č. 1248/1 o výměře cca 180 m2, k.ú. Starý Harcov, z vlastnictví 
Pavla Rinda za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
b)uhrazení poplatku za faktické užívání části pozemku p.č. 1248/1, k.ú. Starý Harcov, na kterém se 
nachází komunikace, ve výši 35,- Kč/m2/rok (cca 130 m2 – 4.550,- Kč/rok) za dva roky zpětně za 
předpokladu majetkoprávního vypořádání formou výkupu, 

u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
projednat výkup části pozemku p.č. 1248/1, k.ú. Starý Harcov, s vlastníkem tohoto pozemku. 

T: 30.4.2011 

USNESENÍ Č. 184/2011 

FC SLOVAN LIBEREC a.s. - plán oprav 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

plán oprav a technického zhodnocení zařízení v pronájmu FC SLOVAN LIBEREC a.s. na rok 
2011 

u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
informovat o schválení plánu oprav FC SLOVAN LIBEREC a.s. 

T: 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 185/2011 

Statut komise pro výběrová řízení a prodej majetku  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Statut komise pro výběrová řízení a prodej majetku (KVŘaPM). 
 

USNESENÍ Č. 186/2011 

Imobilien AG, s.r.o. – odstoupení od smlouvy 
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Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu Statutárního města Liberec odstoupit od smlouvy se společností IMOBILIEN AG 
s.r.o., IČ: 254 38 557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 392/11, 110 Praha 1 – Staré město – č. 
6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008, neboť nastaly důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany 
Statutárního města Liberec podle čl. VI. první odstavec, když kupující řádně nezaplatil do 
31.12.2010 ani v náhradní lhůtě prodloužené o 30dní třetí splátku kupní ceny pozemku ve výši 
6,808.350,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, ve spolupráci s JUDr. 
Lukášem Pletichou připravit na zasedání zastupitelstva města důvodovou zprávu, v níž bude 
popsán dosavadní vývoj jednotlivých kroků a budou popsána případná rizika, která vyplývají z 
tohoto postupu. 

 

USNESENÍ Č. 187/2011 

Majetkoprávní operace – MO Lbc – Vratislavice n/N 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1622 při ul. U Strže v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 540.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s předkupním právem vlastníků rodinného domu č.p. 1374. 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1623 při ul. U Strže v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 494.600,-Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti nájemců pozemku. 

USNESENÍ Č. 188/2011 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2011 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 
Statutárního města Liberec na rok 2011 zastupitelstvu města dne 31. 3. 2011 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 189/2011 

Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2010 ze společností založených 
Statutárním městem Liberec  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku za rok 
2010 u společností založených Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ, TSML, SAJ, SAF, 
LIS, LVT) a jednatelům společnosti SAL s.r.o., předložit na odbor ekonomiky podklad ke 
zpracování závěrečného účtu města za rok 2010 (účetní závěrku za rok 2010 a návrh na rozdělení 
zisku). 

Termín: 8. 4. 2011 

USNESENÍ Č. 190/2011 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD mezi SML a ČS, a.s. uzavřené 
25. 3. 2010, podle níž bude ČS, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec kontokorentní úvěr až 
do limitu 40,000.000,- Kč do 29. 2. 2012, a to formou Dodatku č. 1 ke smlouvě 

a  u k l á d á  

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 
zastupitelstvu města dne 31. 3. 2011 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 191/2011 

Bankovní záruka pro SFŽP a smlouva o zastavení pohledávek u ČS, a.s.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se Smlouvou o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD a Smlouvou o zastavení 
pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD  

a  u k l á d á  

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, předložit  Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky 
č. BZ/260/11/LCD a Smlouvu o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD  
zastupitelstvu města dne 31. 3. 2011 ke schválení. 
  

USNESENÍ Č. 192/2011 

Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberce za rok 
2010 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1.10.2010, zásob k 31.12.2010, dokladové 
inventarizace k 31.12.2010 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle 
důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu 
města.   
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Termín:  31.3.2011 

USNESENÍ Č. 193/2011 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení pana Benedeka Ladislava 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím poplatku z prodlení pana Benedeka Ladislava, v celkové částce 96.549,98 Kč 

a  u k l á d á   

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost pana Ladislava Benedeka o prominutí poplatku 
z prodlení ve výši  96.549,98 Kč.  

T: 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 194/2011 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přidělení ubytování v ubytovně nízkého standardu 
Břetislavovi Šírovi v prostoru č. 13, v ulici  Kateřinská č.p.156. 
 
2. Prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně nízkého standardu 
Pavlovi Grundzovi v prostoru č. 5, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců. 
 
3. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Alžbětě Rechtbergerové byt č. 5 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969,   
Anně Grundzové byt č. 10 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969,  
Josefovi Felcmanovi byt č. 43 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070, 
Miloslavě Vinklářové byt č. 413 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, 
Iloně Sýkorové byt č. 7 o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031,  
Marii Novákové byt č. 30 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070. 
 
4. Přidělení bytů zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
Jaroslavovi Stejskalovi byt č. 37 o velikosti 1+0, v ulici Kašmírová 1120,  
Milaně Holcové byt č. 5 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071.  
 
5. Přidělení bytu s věcně usměrňovaným nájemným 
Lubomírovi Hvězdovi byt  č. 502 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1201, 
Heleně Pokorné byt č. 605 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1205, 
Stanislavě Gahlerové byt č. 308, o velikosti 1+1 v ulici U Sila 1206.   
 
6. Přidělení bytů startovacích 
Pavlíně Stránské byt č. 15 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1578, 
Markétě Sodomkové byt č. 10 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580. 
 
7. Přidělení bytu standardního 
Šárce Šikolové byt č. 12 o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208  

a  u k l á d á  
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Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1) uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu s Břetislavem Šírem.  

T: březen  2011  
2) uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Pavlem Grundzou. 

T: březen 2011 
3) uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
s Alžbětou Rechtbergerovou, Annou Grundzovou, Josefem Felcmanem, Miloslavou Vinklářovou,  
Ilonou Sýkorovou a Marií Novákovou.        

T: březen 2011 
4) uzavřít nájemní smlouvy v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s Jaroslavem 
Stejskalem a Milanou Holcovou. 

T: březen 2011 
 
5) dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Lubomírem Hvězdou, Helenou Pokornou a 
Stanislavou Gahlerovou k bytu s věcně usměrňovaným nájemným.   

T: březen 2011 
 
6) uzavřít nájemní smlouvy v bytech startovacích s Pavlínou Stránskou a Markétou Sodomkovou.
   

T: březen 2011  
 
7) uzavřít nájemní smlouvu v bytě standardním s Šárkou Šikolovou. 

T: březen 2011  
 

USNESENÍ Č. 195/2011 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 93/058 ze dne 17.12.1993  
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e      

návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 93/058 ze dne 17.12.1993 uzavřené 
mezi Statutárním městem Liberec a MUDr. Olgou Zaplatílkovou 

u k l á d á   

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 93/058 ze dne 17.12.1993. 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 196/2011 

Schválení výše úhrad za pobyt dítěte v zařízení jesle Dětského centra SLUNÍČKO 
Liberec, p.o. pro děti od 1 do 3 let věku v ul. Holečkova 8 v Liberci 7 

Rada města po projednání  
s c h v a l u j e      
výši úhrad za pobyt dítěte v zařízení jesle Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, p.o. pro děti od 1 
do 3 let věku v ul. Holečkova 8 v Liberci 7 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   
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Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit ředitelku Dětského 
centra SLUNÍČKO Liberec s rozhodnutím rady města. 

      T: ihned 

USNESENÍ Č. 197/2011 

Informace o zaplacení částky 387.753,-Kč jako náhrady za zhodnocení                      
pozemku dle rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 17.2.2009 a nákladů 
exekučního řízení  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o povinnosti Statutárního města Liberec zaplatit manželům Jaroslavu a Evě  
Mytyskovým, částku 387.753,-Kč jako náhradu za zhodnocení pozemku, a dále náklady 
exekučního řízení;  

a  u k l á d á  

Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, 
předložit Radě města Liberec zprávu o případných pochybeních zaměstnanců Statutárního města 
Liberec, která vedla k tomuto stavu. 

      T: duben 2011 

USNESENÍ Č. 198/2011 

Zpětvzetí žaloby SML proti žalovanému Čmelák - Společnost přátel přírody, IČ 
46747362 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

navržený postup pod bodem 1) – vzít žalobu na ochranu dobré pověsti právnické osoby zpět 
                  nebo pod bodem 2) –  pokračovat v řízení 
 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit materiál k rozhodnutí zastupitelstvu města.                                 

T: 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 199/2011 

Stanovení auditora pro provedení auditu účetní závěrky společnosti Sportovní 
areál Ještěd, a. s. za rok 2010 

Rada města po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Sportovního 
areálu Ještěd a.s., se sídlem v Liberci V., Jablonecká 41, PSČ 46001, IČ 2543794, dle ustanovení § 
102, odst.. 2, písm. c), zákona c. 128/2000 Sb. o obcích a příšlušných ustanovení zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodního zákoníku      

s c h v a l u j e  

provedení auditu účetní závěrky společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. společností GROHOVÁ 
AUDIT, s. r. o., IČ 27339696 

a  u k l á d á  
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1.PaedDr. Vítu Pražákovi, řediteli společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., uzavřít se společností 
GROHOVÁ AUDIT, s. r. o., IČ 27339696, smlouvu o provedení auditu účetní závěrky za rok 
2010. 
 
2.Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, svolat společné zasedání představenstva  a 
dozorčí rady společnosti. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 200/2011 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na projekt 

Parky Lidové sady I v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Parky Lidové sady I s číslem LB/1092/S 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod; 
 
2) s přijetím dotace na projekt Parky Lidové sady I z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
nejvýše však 8.466.064,60,- Kč; 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátoru města, předložit schválení uzavření předmětné Smlouvy a přijetí 
dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 201/2011 

Jmenování hodnotící komise výběrového řízení „Výroba a dodávka energií do 
objektů městských lázní a bazénu v Liberci“ 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

členy hodnotící komise výběrového řízení „Výroba a dodávka energií do objektů městských lázní 
a bazénu v Liberci“         
 
Hodnotící komise: 

 
PhDr. Jaromír Baxa   náměstek primátora 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátora 
Lukáš Martin                                    náměstek primátora 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Martina Bufková Rychecká jednatelka firmy Compet Consult, s.r.o. 
Mgr. Jan Randáček   ředitel Oblastní galerie v Liberci 
Jan Švec    odborný konzultant 
Martin Šenberk                          odborný konzultant 
Ing. Andrej Mindžák  odborný konzultant 
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Návrh náhradníků členů komise: 
 
Bc. Zuzana Kocumová  náměstkyně primátora 
Martina Rosenbergová                     náměstkyně primátora 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru    
Ing. Iveta Martínková  zástupce firmy Compet Consult, s.r.o. 
Bc. Marcela Vostřáková  zástupkyně ředitele Oblastní galerie v Liberci 
Miroslav Janouch          odborný konzultant 
Ing. Jan Holas   odborný konzultant 
Ing. Jiří Rutkovský   odborný konzultant  
 

USNESENÍ Č. 202/2011 

Rozdělení 44. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání rozdělení 44. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města rozdělit 44. změnu na dvě části. První část bude obsahovat podněty č. 44/3, 
44/4, 44/8, 44/10, 44/11, 44/14, 44/17, 44/21, 44/22. Druhá část bude obsahovat podnět č. 44/9;  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit materiál rozdělení 44. změny územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 203/2011 

Změna Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní 
náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené 
se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec dle 
předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 31. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 204/2011 

Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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přijetí věcného daru – 8 kusů počítačové sestavy od Technické univerzity v Liberci pro Základní 
školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

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

T : ihned 

USNESENÍ Č. 205/2011 

Žádost Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové 
organizace o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu a jeho následné čerpání na nákup hudebních nástrojů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) převod finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace 
b) čerpání investičního fondu ve výši 300.000,- Kč na nákup hudebních nástrojů – fagot, hoboj, 
anglický roh 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace. 

  Termín: neprodleně 
  

USNESENÍ Č. 206/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
134.000,- Kč na akci „Botanická zahrada Liberec – obnova topného systému“ 

a  u k l á d á  

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve 
výši 134.000,- Kč na akci „Botanická zahrada Liberec – obnova topného systému“ zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 31. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 207/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

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

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
4,300.000,- Kč na akce: 

 
 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) 

Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálních zařízení 600 000 7 – 8/11 

2. ZŠ Sokolovská rekonstr.střechy tělocvičny – 2.etapa 2 700 000 7 – 8/11 

3. MŠ „Kytička“  rekonstrukce sociálních zařízení 1 000 000 7 – 8/11 

CELKEM 4 300 000  
 
 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 4,300.000,- Kč dle důvodové zprávy zastupitelstvu města ke schválení.  

      T: 31. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 208/2011 

"MŠ Kytička - realizace úspor energie" - schválení vypsání veřejné zakázky na 
stavební práce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu „MŠ Kytička – realizace úspor energie“ 
    formou zjednodušeného podlimitního řízení, 
 
2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „MŠ 
Kytička – realizace úspor energie“, 
 
3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
     
Jmenovaní členové: 
 Bc. Jiří Šolc  náměstek primátora 
 Mgr. Pavel Kalous             vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
 Jan Zajíc                           pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy    
                                             školských, kulturních a sportovních objektů 
Markéta Dörflerová,DiS referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Naďa Burianová             vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace 
Eva Troszoková             referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 
                                             objektů 

Mgr. Jan Audy                      vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, 
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4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
 
Jmenovaní členové: 
Bc. Jiří Šolc              náměstek primátora 
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
PhDr. Jaromír Baxa              náměstek primátora 
Lukáš Martin              náměstek primátora 
Mgr. Pavel Kalous              vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Jan Zajíc                           pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy 
                                             školských, kulturních a sportovních objektů 
Markéta Dörflerová              referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., člen rady města 
Martina Rosenbergová náměstkyně primátora 
Mgr. Květoslava Morávková, členka rady města 
Roman Šotola               člen rady města 
Naďa Burianová               vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace 
Eva Troszoková               referent oddělení technické správy školských, kulturních a  
                                              sportovních objektů 
Mgr. Jan Audy               vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, 
  
5. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace: 
Fireo, s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec 25 
OSF 2000, s.r.o., Jičínská 121/13, 460 01 Liberec XVII 
GALLOS, spol. s r.o., České mládeže 461, 460 08 Liberec 8 
OSF2000, s.r.o., Jičínská 121/13, 460 10 Liberec XVIII 
HAVAX, a s., Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec 1 
TOPAZA, s.r.o., Strakonická 130, 460 08Liberec 8 
BREX, spol. s r.o., Boskovická 135, 463 12 Liberec XXIII 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce projektu „MŠ 
Kytička – realizace úspor energie“ formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

Termín: neprodleně 
2.  po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
zjednodušeného podlimitního řízení.     

Termín: 3 – 4/2011 

USNESENÍ Č. 209/2011 

Schválení statutu komise kulturní a památkové a časový plán činnosti komise pro 
1. pololetí roku 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

statut komise kulturní a památkové, 

b e r e  n a  v ě d o m í   

časový plán činnosti komise na 1. pololetí roku 2011 dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á   
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Bc. Zuzaně Kocumové zajistit, aby ve Zpravodaji Liberce byla zveřejněna informace o výběrovém 
řízení na členy komise kulturní a památkové. 

USNESENÍ Č. 210/2011 

Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s realizací projektu Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY včetně 
ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. dohodou ke dni 30. 
června 2011 a převedení areálu Lidových sadů do správy Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové 
organizaci,  

a  u k l á d á   

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
 

předložit návrh realizace projektu včetně úkonů souvisejících Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T. 31.3.2011 

USNESENÍ Č. 211/2011 

Minihřiště ZŠ Sokolovská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru umělého trávníku 3. generace, umístěného v areálu ZŠ Sokolovská od 
Českomoravského fotbalového svazu, o.s., se sídlem: Diskařská 100, Praha 6 – Strahov 160 17, 
IČO: 00406741  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, realizovat Smlouvu o bezúplatném převodu majetku. 

USNESENÍ Č. 212/2011 

Nové názvy ulic 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit tyto nové názvy ulic: 
v Krásné Studánce v lokalitě u benzínové pumpy - Dubová 
ve Vratislavicích nad Nisou v lokalitě za tratí – Pod Tyršovým vrchem 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
předložit návrhy názvů ulic zastupitelstvu města ke schválení.   

Termín: 31. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 213/2011 
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Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na měsíce březen až 
prosinec 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec 
na měsíce březen až prosinec 2011. 

USNESENÍ Č. 214/2011 

Nedostatečná kapacita komunikací ve vlastnictví Statutárního města Liberec pro 
novou výstavbu 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou důvodovou zprávu 

a  u k l á d á  

1) Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného  
     majetku, předat důvodovou zprávu k projednání a návrhu postupu řešení komisi dopravy, která  
     je poradním orgánem rady města Liberce.  

Termín: neprodleně 
 
2) Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, provést prověření dotací na  
    opravy místních komunikací ve městě Liberci.   

Termín: 05/2011 

USNESENÍ Č. 215/2011 

Majetkoprávní operace  

„Úprava odvodnění ul. Novinská“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1.uzavření  „Smlouvy o právu k provedení stavby“  mezi  Lesy České republiky, s.p.,   IČ 421 964 
51, se sídlem Hradec Králové 8,  Přemyslova  1 106,  a  Statutárním městem Liberec, souhlas je 
udělován na tyto nemovitosti/pozemkové parcely : 
- pozemek p.č. 725, 736, 740/1 v k.ú. Horní Hanychov  v  k.ú. Liberec, obec Liberec, právo 
hospodařit s těmito pozemky mají Lesy  České republiky, s.p.; 

 
Lesy České republiky, s.p. dávají touto smlouvou souhlas k provedení stavby bez finančního či 
věcného vyrovnání;  

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
- zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Úprava odvodnění  - ul. Novinská propusek č. 1 a 2“ 
uzavření příslušné „Smlouvy o právu k provedením stavby“  mezi Lesy  České republiky, a.s, IČ 
421 964 51 a Statutárním městem Liberec.   

Termín: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 216/2011 

Schválení bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města 
Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Gagarinova pro držitele ZTP a 
ZTP/P pana Havlíka Bohuslava, 
2. realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ pro paní Brandovou Věru a 
pana Havlíka Bohuslava 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP a ZTP/P pana Havlíka Bohuslava a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Gagarinova, 

Termín: duben 
2. realizovat svislé dopravní značení IP 12 pro paní Brandovou Věru na komunikaci 
Krejčího, 

Termín:duben 

USNESENÍ Č. 217/2011 

Výběrová řízení – sestavování komisí 

Revokace části usnesení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1.  zrušení  části usnesení, týkající se složení  komisí pro otevírání a posouzení nabídek tj. z 
usnesení č.:   
 
 49/2011 - Revitalizace Rochlice – ul. Burianova, založení projektu, výběrové řízení na zhotovitele 
stavby bod 7. usnesení, 
 
157/2011 - Dopravně inženýrské studie (Uralská, Kunratická, Hejnická) – založení projektu, 
vyhlášení výběrového řízení, bod  3. usnesení, 
 
158/2011 -  Resslova ulice – oprava komunikace – založení projektu schválení zadávacích 
podmínek na výběr dodavatele stavby, bod 5. usnesení,  
   
159/2011 - Matoušova – oprava komunikace (sdružená oprava) – založení projektu, vyhlášení 
výběrového řízení, 4. usnesení,      
 
160/2011 - Oprava spojky Lukášovská –Lučanská – vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace, bod 2. usnesení, 
     
161/2011 - Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace, založení projektu, 
vyhlášení  výběrového řízení,  bod 3. usnesení,   
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162/2011 - Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a přilehlé, 
Lukášovská, Na Pískovně) -  založení projektu a vyhlášení výběrového řízení, bod 3. usnesení,   
 
163/2011 - Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace, založení projektu, vyhlášení 
výběrového řízení, bod 3. usnesení,  
      
164/2011 - Vojanova – zřízení přechodu, založení projektu, vyhlášení výběrového řízení, bod 3. 
usnesení,   
 
165/2011 - Dětská – zřízení chodníku, založení projektu, vyhlášení výběrového řízení, bod 3. 
usnesení,     
 
167/2011 - Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů  
zatíženosti v roce 2011, bod 3. usnesení,  
 
168/2011-  Revitalizace Rochlice – návrh vyhlášení výběrového řízení zajištění technického 
dozoru investora, bod 4. usnesení,  
   
169/2011-  Opravy komunikací a zřizování chodníků  (Houbařská, Strakonická) – založení 
projektu, vyhlášení výběrové řízení, bod 3. usnesení,    
 
172/2011 – Opava Nerudova náměstí v Liberci – návrh vyhlášení výběrového řízení  - zajištění 
technického dozoru investora, bod 3. usnesení.   

 
2. nahrazení příslušného bodu zrušené části uvedených usnesení tímto novým zněním:  
složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek bude navrženo v souladu se „Směrnicí tajemníka 
č. 02 T k zadávání veřejných zakázek a sestavování komisí“, 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
zajistit pro uvedené akce jmenování komisí pro otevíráním, posouzení a hodnocení v souladu se 
„Směrnicí tajemníka č. 02 T k zadávání veřejných zakázek a sestavování komisí“, 

T: neprodleně  
 
- zajistit pověření k zadavatelským činnostem pověřeného zastupováním vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku pro akci „Revitalizace Rochlice – ul. Burianova, založení 
projektu, výběrové řízení na zhotovitele stavby“ pana Davida Novotného.   

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 218/2011 

Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská – změna stavebníka 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í

      předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“; 

s c h v a l u j e  

zrušení usnesení Rady města Liberec č. 722/2010 
uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvě, a to mezi pane Petrem Salabou, bytem 
Krakonošova 1123, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice a Statutárním městem Liberec,   

a  u k l á d á   



Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
a)  „Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy“  před podpisem předložit na odbor právní a 
veřejných zakázek ke schválení,   

T:04/2010 
b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 30.5.2011 
 

c)  po kolaudaci stavby předložit „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně 
zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 06/2015  

USNESENÍ Č. 219/2011 

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: 
 
1/2011 
Prodloužení užívacího práva: 
Kurillová Dagmar      DK – 42 
Nyplová Věra      XXII – 28 
Vávrová Miroslava                  Z 4 – 66 
Macešková Libuše      STE – 6 
Kačírek Ladislav      KZ V – 17 
Kotrčová Dagmar      X – 18 
Kučerová Růžena      STD – 28 
Brunová Ivana      KZ VI – 48 
Štrunc Michal      KZ VII – 40 
Vondrová Růžena      STC – 25 
Pavlíček Vladimír      C –25 
Valnohová Milena      KZ D – 4 
Valášek Jaromír                  KZ V – 23 
Poláková Jaroslava                  KZ IV – 22 
Šidlichovský Karel                  T – 27 
Janků Ivanka                 XXII – 60 
Schauer Eduard                             III – 171 
Budínský Karel     KZ VII – 24 
 
Nově uzavřené smlouvy: 
Kropáčková Eva      STL – 81 
Benedeková Alena      HK - 99 

 

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: 28.3.2011 
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USNESENÍ Č. 220/2011 

Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2010-2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2010-2011. 

 

 

USNESENÍ Č. 221/2011 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2010 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2010 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva 
města dne 31. 3. 2011. 

USNESENÍ Č. 222/2011 

Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 2005 - Provoz 
a správa informačního systému MML - Liberecká IS, a.s. - snížení ceny za 
poskytované služby o 10% v období od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ceny za poskytované služby takto: Cena služeb dle smlouvy KT/7010/05/0051 v roce 2011 je 
stanovena v lednu a únoru 2011 na částku 2x 2,300.580,- Kč bez DPH a od 1. 3. do 31. 12. 2011 
na částku 10x 2,070.520,- Kč bez DPH, tj. za celý rok 25,306.360,- Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, připravit a předložit 
dodatek č. 7 ke smlouvě KT/7010/05/0051 k podpisu panu primátorovi 

T: 31.03.2011 

USNESENÍ Č. 223/2011 

Výroční zpráva o činnnosti Městské policie Liberec za rok 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2010 
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a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit zprávu zastupitelstvu města. 

T: 31. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 224/2011 

Jmenování členů komisí za ODS 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

 
1.Komise humanitní 
Michael Dufek 
Věra Macháčová 
MUDr. Vladimír Šámal 
Václava Wagnerová 

 
2.Komise sportovní 
Michal Kvíčala 
Ing. Vladimír Vojtíšek 
 
3.Komise pro zdraví a patologické jevy  
Jiří Jaroš 
 
4.Komise pro rozvojové projekty a výběr investorů 
Ing. Pavel Bernát 
Ing. Tomáš Hampl 
   
5.Komise kulturní a památková 
Michael Dufek 
 
6.Komise pro výběrová řízení a prodej majetku 
Ing. Oldřich Haas 
Štěpán Křeček 
Ing. Petr Olyšar 
 
7.Komise pro životní prostředí 
Naděžda Jarošová 
Hana Konšelová 
Jan Tandler 
 
8.Komise dopravy 
Ing. Pavel Bernát 
Ing. Tomáš Hampl 
 
9.Komise pro spolupráci s partnerskými městy 
Michael Dufek 
Naděžda Jarošová 
Mileva Pešanová 

USNESENÍ Č. 225/2011 
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Rozdělení kompetencí oddělení správy budov a provozního oddělení a převedení 
jejich činností do gesce náměstka pro technickou infrastrukturu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

rozdělení kompetencí oddělení správy budov  a provozního oddělení dle důvodové zprávy a 
přemístění jejich činností do gesce náměstka pro technickou infrastrukturu  

a  u k l á d á  

- Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátora pro technickou infrastrukturu, seznámit s výše 
uvedenou skutečností vedoucí oddělení správy budov a oddělení provozního 
- panu Miroslavu Křepelovi, vedoucímu personálního oddělení, provést související změny 
v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy 
- Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit nové pracovní činnosti 
pracovníkům údržby – p. Richterovi a p. Heršálkovi. 

Termín: k 1.dubnu 2011  

USNESENÍ Č. 226/2011 

Centrum zdravotní a sociální péče, p.o. – dočasné pověření vedením a výběrové 
řízení na nového ředitele/ku 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Mgr. Marcelu Štáfovou, zastupováním funkce ředitele, a to do doby jmenování ředitele této 
organizace; 

s c h v a l u j e   

doplnění složení komise o Mgr. Květoslavu Morávkovou; 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora pro oblast sociální a zdravotní, 
1. vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče, p.o., IČ: 65100654, se sídlem Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ: 460 06, 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě, a to bezodkladně; 
 
2. zřídit pro toto výběrové řízení výběrovou komisi ve složení: Martina Rosenbergová – 
náměstkyně primátora pro oblast sociální a zdravotní, Pavlína Sovinová – specialistka odboru 
sociálních a zdravotních služeb, Mgr. Martina Hendrychová – vedoucí oddělení sociální péče o 
zdravotně postižené a důchodce, Mgr. Květoslava Morávková, členka rady města,Miroslav Křepel – 
tajemník výběrové komise. 
 
3. navrhnout radě města dle výsledku výběrového řízení jmenování ředitele příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče, p.o., IČ: 65100654, se sídlem Liberec 6, Krejčího 
1172/3, PSČ: 460 06. 
 

USNESENÍ Č. 227/2011 

Návrh na poskytnutí odměny paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce p. o. 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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odměnu ředitelce p. o. Centrum zdravotní a sociální péče, Ing. Jaromíře Čechové ve výši dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, seznámit paní Ing. Jaromíru Čechovou s usnesením 
rady a zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu za měsíc březen 2011 z finančních 
prostředků uvedené příspěvkové organizace. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 228/2011 

Návrh obce Šimonovice na uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šimonovice o výkonu přenesené působnosti na úseku 
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu;  

 a  u k l á d á   

Mgr. Jitce Štíchové, vedoucí odboru správního a živnostenského, zajistit podepsání veřejnoprávní 
smlouvy primátorem města Mgr. Janem Korytářem.     

T: neprodleně      

USNESENÍ Č. 229/2011 

Souhrnná pravidla pro pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Souhrnná pravidla pro pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše.  

USNESENÍ Č. 230/2011 

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na období 2011-
2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
 předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci. 

Termín: 31. 3. 2011 
2) Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, 
pozvat na zasedání zastupitelstva města dne 31. března 2011 navržené kandidáty na přísedící 
Okresního soudu v Liberci. 

Termín: Neprodleně 
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USNESENÍ Č. 231/2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2011 

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 vypuštěním z kontroly usnesení č. 95/2011 odst. 2 – z důvodu úmrtí, odst. 7. bod 2) – žadatelka 
odstoupila od své žádosti, 80/2011, 81/2011, 82/2011, 124/2011. 

USNESENÍ Č. 232/2011 

Organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva města konaného 31. 3. 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. března 2011 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na období 2011 - 2015 
4. Volba zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
5. Návrh zástupce do představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
6. Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - Lidové sady 
7. Majetkoprávní operace 
8. Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím,  a s tím související majetkopráv. vypořádání 

formou daru - Rybízová ul. 
9. Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím,  a s tím související majetkopráv. vypořádání 

formou daru - spojovací komunikace mezi Rubínovou a Duhovou ul. 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2011 
11. Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberec za rok 2010 
12. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. 
13. Bankovní záruka pro SFŽP a smlouva o zastavení pohledávek u České spořitelny, a. s. 
14. Žádost o prominutí poplatku z prodlení pana Bedeka 
15. Změna Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provoz. náklady spojené 

se stravováním žáků ZŠ jiných zřizovatelů, působících na území města  
16. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
17. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
18. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2010 
19. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Parky Lidové sady 

I v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
20. Rozdělení 44. změny Územního plánu města Liberec 
21. Zpětvzetí žaloby Statutárního města Liberec proti Čmeláku - Společnost přátel přírody 
22. Nové názvy ulic 
23. Finanční vyhodnocení Městského programu prevence kriminality v roce 2010 a hodnocení 

projektu „Kurzy sebeobrany pro ženy“ 
24. Závěrečné hodnocení projektu „Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby“ 
25. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2010 
26. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2011 
27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 2011 
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 



USNESENÍ Č. 233/2011 

Návrh zástupce do představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

S o u h l a s í  

s návrhem uložit zástupcům Statutárního města Liberec v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, 
a. s. (IČ 27283933, se sídlem Liberec I, Staré město, Husova 10), panu Ing. Františku Hrušovi a 
panu Janu Kamilu Svobodovi, navrhnout jako zástupce Statutárního města Liberec do 
představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s., MUDr. Ladislava Dzana na nejbližším zasedání 
dozorčí rady KNL, a. s. 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu 
města. 

T: zasedání ZM dne 31. 3. 2011 
 

 
 

Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Požadavek ISO 9000 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava Nerudova nám. – zajištění 
technického dozoru investora“ 
II. Časový a obsahový plán činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání na rok 2011 
III. Petice proti diskriminaci žáků soukromých  a církevních ZŠ 
IV. Návrh kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pol. roku 2011 
V. Výsledek kontroly daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (zálohové a 
srážkové) za zdaňovací období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 včetně provedeného ročního zúčtování záloh 
zaměstnancům v roce 2009 u daňového subjektu statutární město Liberec 
VI. Rozšíření stran Libereckého zpravodaje 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 190/2011 
              k usnesení č. 192/2011 
              k usnesení č. 223/2011 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Jan Korytář, v. r. Martina Rosenbergová,  v .  r .  
primátor města náměstkyně primátora 
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