
 

U S N E S E N Í  
 Z 7. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 5. 4. 2011 

 

USNESENÍ Č. 236/2011 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" 
pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2010 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

dle Zprávy nezávislého auditora  roční účetní uzávěrku státního podniku Podnik služeb města 
Liberce, státní podnik „v likvidaci“  za rok 2010, 

a  u k l á d á  

Ing. Janě Karbanové, pověřené zastupovaním vedoucího odboru ekonomiky, seznámit likvidátora 
Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" pana Kamila Mejsnara s výsledkem 
rozhodnutí rady města. 

Termín: 30. 4. 2010  

USNESENÍ Č. 237/2011 

Další postup ve věci IPRM „Lázně“ a „Bazén“ 

Rada města po projednání 

j m e n u j e   

pracovní skupinu ve složení jeden zástupce za každou politickou stranu zastoupenou 
v Zastupitelstvu města Liberce s tím, že každý člen pracovní skupiny má právo přizvat si na 
jednání pracovní skupiny jednoho odborného konzultanta; jednání pracovní skupiny se řídí 
přiměřeně ustanoveními zákona o obcích a jednacího řádu upravujícími jednání komise rady 
města; 

a  u k l á d á   

a) pracovní skupině, zvolit si svého mluvčího a předložit na jednání nejbližšího řádného 
zastupitelstva výsledky prověrky rizik vyplývající z průběhu veřejné soutěže a rizik možnosti 
čerpání dotace v důsledku zrušení veřejné soutěže a vypsání soutěže nové;  
 
b) primátorovi města, 
- vytvořit technické a odborné podmínky k činnosti pracovní skupiny podle požadavků mluvčího 
pracovní skupiny, 
 
- zajistit další podklady, zejména: 
1. závazné právní stanovisko k zákonnosti průběhu veřejné souteže  
2. oficiální stanovisko poskytovatele dotace k termínu čerpání a možnostem jeho posunutí 
3. kontrolní rozpočty stavby včetně prověření výměr dle zadávací projektové dokumentace 
4. pro přípravu nového výběrového řízení 
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- dle návrhů již předložených právních posudků zahájit jednání s vítězi soutěže o změně smluvních 
podmínek. 

 

USNESENÍ Č. 238/2011 

Komunikace Olbrachtova – zřízení bezbariérového přístupového chodníku 

Petice za řešení bezbariérového přístupu k domům č.p. 619, 620, 643, 644 pomocí 
chodníku 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici za řešení problémů související s bezpečným přístupem pro chodce na sídliště Kunratice - 
východ (podací číslo CJ MML 042561/11)      

a  s c h v a l u j e  

přiložený návrh odpovědi, 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
a) zajistit odeslání odpovědi autorům petice, 

T: neprodleně, 
 
b) zařadit další přípravu akce „Olbrachtova – zřízení bezbariérového přístupového chodníku“ do 
návrhu plánu činnosti odboru TS na příští období, 

T : 11/2011. 

USNESENÍ Č. 239/2011 

Majetkoprávní operace   

Oprava komunikací – Nerudovo nám., Voroněžská, Na Kopečku, U Náspu a 
Zadní“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e ,  

aby pro úspěšnou realizaci akce „Oprava komunikací – Nerudovo nám., Voroněžská, Na Kopečku, 
U Náspu a Zadní“  byl uzavřen následující smluvní dokument:  
Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s MEI Properites a.s., se sídlem Politických 
vězňů 912/10, 110 00 Praha, kdy předmětem  záboru je  část pozemkové parcely č. 14/2, 14/3 
v k.ú. Liberec, obec Liberec, kdy tento zábor je bez věcného a finančního plnění,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh níže uvedené smlouvy:    
„Smlouva možnosti provést stavbu na cizím pozemku“ s MEI Properites a.s., se sídlem Politických 
vězňů 912/10, 110 00 Praha, 

a  u k l á d á    

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, po schválení smluvního dokumentu: „Smlouva o možnosti provést stavbu na 
cizím pozemku“ mezi Statutárním městem Liberec a MEI Properites a.s., se sídlem Politických 
vězňů 912/10, 110 00 Praha, v radě města, zajistit jeho uzavření.  
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KT:04/2011 

USNESENÍ Č. 240/2011 

Revitalizace Rochlice – realizace  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice“ – dodavatel stavby, společnost  SKD Průmstav a.s. se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 
01 Ústí nad Labem, IČ 254 06 523, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávací dokumentaci, 
 
2. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice“ – dodavatel stavby,   společnost  1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem: 
Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČ 499 04 884, a to z důvodu nesplnění  
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
3. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice“ – dodavatel  stavby, společnost  BŐGL a KRÝSL, k.s., se sídlem: Pod Špitálem 1452, 
156 00 Zbraslav, Dvořákova 9987, Dobřany, 334 41, IČ 263 74 919, a to z důvodu nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 
   

4. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Soukenného náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby, společnost CGM Czech a.s., se sídlem: 
Táborská 1 148, 251 01 Říčany,  IČ 499 73 215, a to z důvodu nesplnění  požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
5. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice “ - dodavatel stavby, společnost  Petr Březina – APB Plzeň,  se sídlem: Losiná 303, 332 
04 Nezvěstice, Plzeň jih,  IČ 166 69 711, a to z důvodu nesplnění  požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
6. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice “ - dodavatel stavby, společnost  SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod 
Dopravní stavby STŘED, se sídlem: Sokolovská  79/192, 180 00 Praha 8,  IČ 480 35 599, a to 
z důvodu nesplnění  požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
7. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice “ - dodavatel stavby, společnost  Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,  se 
sídlem:  Dubečská 3238, 100 00 Praha 10,  IČ 452 73 910, a to z důvodu nesplnění  požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
8. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice “ - dodavatel stavby, společnost  Sdružení Imstav EU, s.r.o. – Finalstav spol. s r. o. se 
sídlem: Komenského 446, 46601 Jablonec nad Nisou,   IČ 287 38 187,  a to z důvodu nesplnění  
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
9. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
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Rochlice“ - dodavatel stavby, společnost  STRABAG a.s.,  se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha, IČ 608 38 744,  a to z důvodu nesplnění  požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci, 
 
10. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice“ – dodavatel stavby, společnost  AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem,  
IČ 250 33 514,  a to z důvodu nesplnění  požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci, 
 
11. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku   
„Revitalizace Rochlice“ - dodavatel stavby, společnost Gardenline  s.r.o., se sídlem: Šeříková 
405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 272 63827, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci, 
 
12. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku   
„Revitalizace Rochlice“ - dodavatel stavby, společnost BREX spol. s r.o., Hodkovická 135, 463 12 
Liberec 23,  IČ 402 32 549, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci, 
 
13. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku   
„Revitalizace Rochlice“ - dodavatel stavby, společnost  DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s., 
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČ 267 01 294, a to z důvodu nesplnění požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci,  
 
14. vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku   
„Revitalizace Rochlice“ - dodavatel stavby, společnost Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,  se 
sídlem: Mlýnská 68,  602 00 Brno,  IČ 253 17 628, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci 
 
15. výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice“–  
dodavatel stavby: EUROVIA CS a.s., se sídlem  Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924,  

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1.předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
patnácti  uchazečů z další účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice“– dodavatel stavby, a to uchazečům: 
- SKD Průmstav a.s. se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01  Ústí nad Labem, IČ 254 06 523    
- 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 
463 42, IČ 499 04 884,  
- BŐGL a KRÝSL, k.s., se sídlem Pod Špitálem 1452, 156 00 Zbraslav, Dvořákova 9987, 
Dobřany, 334 41, IČ 263 74 919,    
- CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1 148, 251 01 Říčany,  IČ 499 73 215,  

- Petr Březina – APB Plzeň,  se sídlem Losiná 303, 332 04 Nezvěstice, Plzeň jih,  IČ 166 69 711,  

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská  
79/192, 180 00 Praha 8,  IČ 480 35 599,  
- Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,  se sídlem  Dubečská 3238, 100 00 Praha 10,  IČ 
452 73 910,  
- Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33, IČ 250 14 391 

- Sdružení Imstav EU, s.r.o. – Finalstav spol. s r. o. se sídlem Komenského 446, 46601 Jablonec 
nad Nisou, IČ 287 38 187,   
- STRABAG a.s.,  se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 608 38 744,   
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- AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 250 33 514,   

- Gardenline  s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 272 63 827,  

- BREX spol. s r.o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,  IČ 402 32 549,  

- DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČ 267 01 294,  

- Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,  se sídlem Mlýnská 68,  602 00 Brno,  IČ 253 17 628,  

 
2. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice“ –  
dodavatel stavby, a to vítězi řízení  společnosti EUROVIA CS, a.s. IČ 452 74 924, se sídlem 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1, 

T: ihned 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice“ – dodavatel stavby,  předložit 
k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA CS, a.s. IČ 
452 74 924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1,  po jejím podpisu průběžně zajišťovat 
realizaci akce. 

T: 04/2011– kontrolní 

USNESENÍ Č. 241/2011 

Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti  

Archeologický průzkum a archeologický dohled v lokalitě Nerudova náměstí 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ při realizaci a financování nákladů 
spojených s archeologickým průzkumem a následným archeologickým dohledem v lokalitě 
Nerudova náměstí v Liberci s jednotlivými vlastníky inženýrských sítí, 
2. uzavření „Dohody o provedení archeologického výzkumu“ mezi Statutárním městem Liberec a 
 Severočeským muzeem v Liberci, oprávněnou organizací  zajišťovat a provádět předmětné 
činnosti, 

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. předložený návrh textu „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ , 
2. předložený návrh „Dohody o provedení archeologického výzkumu“ mezi Statutárním městem 
Liberec a  Severočeským muzeem v Liberci 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním  funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, připravit příslušné smluvní dokumenty a předložit je smluvním stranám 
k podpisu. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 242/2011 

Nerudovo náměstí – archeologický průzkum – výkopové práce 

Schválení zadávacích podmínek 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. návrh na vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele výkopových 
prací souvisejících s prováděním archeologického průzkumu v lokalitě Nerudova náměstí dle 
Směrnice tajemníka č. 02T k zadávání veřejných zakázek a sestavování komisí, 
2. předložený návrh „Zadávací dokumentace“, 
3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele výkopových prací souvisejících s prováděním 
archeologického průzkumu v lokalitě Nerudova náměstí, 
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele výkopových prací 
souvisejících s prováděním archeologického průzkumu v lokalitě Nerudova náměstí dle Směrnice 
tajemníka č. 02T k zadávání veřejných zakázek a sestavování komisí  

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním  funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,  
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, administraci a 
vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení  na výběr zhotovitele výkopových prací 
souvisejících s prováděním archeologického průzkumu v lokalitě Nerudova náměstí,  

T : 04/2011 
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

T: 04/2011. 

USNESENÍ Č. 243/2011 

Technická infrastruktura vodovodů a kanalizací bez prokazatelné identity 
vlastníka, nebo ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu,   

s c h v a l u j e  

1. zařazení do činností odboru technické správy veřejného majetku  centralizaci a všechny činnosti 
související s problematikou technické infrastruktury vodovodů a kanalizací bez prokazatelné 
identity vlastníka, nebo ve vlastnictví města Liberec, a to zejména  inventarizace, pasportizace, 
zkolaudování a veškeré související inženýrské činnosti s předáním technické infrastruktury 
vlastníkům a provozovatelům  této infrastruktury s příslušnými oprávněními, 
2. zřízení nové pracovní pozice odboru technické správy veřejného majetku – specialista technické 
správy veřejného majetku, 

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
1. realizovat v náplni činnosti odboru technické správy veřejného majetku  centralizaci a všechny 
činnosti související s problematikou technické infrastruktury vodovodů a kanalizací bez 
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prokazatelné identity vlastníka, nebo ve vlastnictví města Liberec a to zejména  inventarizace, 
pasportizace, zkolaudování a veškeré související inženýrské činnosti s předáním technické 
infrastruktury vlastníkům a provozovatelům  této infrastruktury s příslušnými oprávněními, 

T : ihned, 
  
2. ve spolupráci s Miroslavem Křepelem, pověřeným zastupováním funkce tajemníka MML, 
neprodleně zajistit výběr vhodného uchazeče na toto pracovní místo prostřednictvím veřejně 
vyhlášeného výběrového řízení.  

T: 04/2011. 

USNESENÍ Č. 244/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
III. Změna předmětu a ceny prodeje 
1. Rada města  schvaluje nový předmět prodeje, pozemek p.č. 676/2, k.ú. Růžodol I za sníženou 
cenu 233.000,- Kč (původní cena byla ve výši 275.000,-Kč) pro kupující vlastníky bytových 
jednotek Zahradní 542-544, Liberec 11. 
2. Rada města schvaluje nový předmět prodeje, pozemky p.č. 680/10, 680/15 a 680/18, k.ú. 
Růžodol  I za sníženou cenu 355.000,-Kč (původní cena byla ve výši 445.000,-Kč) pro kupujícího 
Společenství vlastníků U Mlékárny 455/5,  IČ: 254 31 285, sídlem: Liberec 11, U Mlékárny 455/5, 
PSČ 460 01 

 
IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 416/2, k. ú. Nové Pavlovice formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 416/1, 416/4, 416/5, 416/7, budovy 
čp. 348 a pozemků p.č.415, 417/1,417/3, budovy čp. 349  za cenu 31.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 872/20,k.ú. Ruprechtice formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č.872/17, 872/5, 872/6,872/7, 872/18, k.ú. 
Ruprechtice za cenu  84.000,-Kč  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
3. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 233/1, k.ú. Kateřinky u formou 
výběrového řízení s právem přednosti majitele garáží na pozemcích p.č. 233/2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, 
k.ú. Kateřinky u Liberce za cenu cca 22.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.765/2, 766/1,766/5  
767/1 a 773/2 formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.766/2, 777/1, 
778/6, k.ú. Rochlice u Liberce za cenu  233.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.7, k.ú.Karlinky  
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 190.000,-Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
V.  Změna usnesení RM   
Rada města po projednání: 
a) zrušuje usnesení č.180/2011 bod V.4 a,b ze dne 15.3.2011 
b) schvaluje 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. 
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s o u h l a s í  

s majetkoprávními operací pod bodem: 
 
I.  Prodej pozemků  
1. Rada města dne  5.4.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 5395/16, k.ú Liberec 
kupujícímu:                 
Ladislav Maier 
za kupní cenu: 3.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS o 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Rada města dne  5.4.2011  souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 954/2, k.ú. Rochlice u Liberce 
kupujícímu: 
UNIPAN a.s., IČ: 254 03 745 
sídlem Liberec 3, Na Rybníčku 387/6, PSČ 460 01    
za kupní cenu : 1.300,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
3. Rada města dne  5.4.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 602/2, k.ú Růžodol I 
kupujícím:                             
manželé Ing. Petr Vrátný 
a Petra Vrátná 
za  kupní  cenu : 2.000,-Kč 
splatnou  před  podpisem kupní smlouvy,  termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
4. Tento bod byl stažen. 
 
 
II.Budoucí prodej pozemku 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti: 
části pozemku p.č. 4085/1, k.ú. Liberec 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice 
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje  

u k l á d á  

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

T: 28. 4. 2011 

USNESENÍ Č. 245/2011 

Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. - změna smlouvy (Soukenné náměstí) 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zněním Dodatku č. 1 k darovací smlouvě reg. č. 7/09/0157 uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec a Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., Olivova 

            8 (z celkem 17) 



4/2096, 110 00 Praha 1 týkající se změny termínů pro zajištění realizace akce „Revitalizace 
Soukenného náměstí“  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
předložit návrh Dodatku č. 1 k darovací smlouvě reg. č. 7/09/0157 ke schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 28.04.2011 

USNESENÍ Č. 246/2011 

Schválení změny názvu, statut a časový plán jednání komise pro zdraví a sociální 
a patologické jevy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

a) změnu názvu komise pro zdraví a sociální a patologické jevy na název komise pro zdraví a 
prevenci sociálně patologických jevů, 
 
b) statut komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

časový plán jednání komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů na I. pololetí roku 
2011.            
 

USNESENÍ Č. 247/2011 

Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající 
veřejnou službu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 20.000,- Kč, z kapitoly 313-MPSV státního 
rozpočtu na rok 2011, na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu 

a  u k l á d á  

a) Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 313-
MPSV státního rozpočtu na rok 2011 na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou 
službu v celkové výši 20.000,- Kč. 
 
b) PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, zařadit příslušnou poskytnutou dotaci ve výši 
20.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 248/2011 

Změna statutu Fondu prevence Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nový statut Fondu prevence SML, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit s novým statutem 
Fondu prevence členy správní rady fondu a zajistit vyvěšení na webové stránky města Liberec.  

T: duben 

USNESENÍ Č. 249/2011 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2011 na 340.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, podat žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2011 dle podmínek na Krajský úřad Libereckého kraje. 
  

T:  ihned 

USNESENÍ Č. 250/2011 

Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-
1178 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s darováním majetkových hodnot z části tohoto majetku organizacím poskytujícím sociální nebo 
zdravotní služby dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

a) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit informování 
organizací poskytujících sociální a zdravotní služby o možnosti poskytnutí  daru a následně 
předložit ke schválení seznam zájemců s konkrétní výší daru orgánům  města, 

T: duben 2011 
b) Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, předložit zastupitelstvu města ke schválení 
záměr likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 v části 
darování majetkových hodnot. 

T: 28.04.2011                 
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USNESENÍ Č. 251/2011 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Motýlek" Liberec, Broumovská 840/7, 
příspěvkové organizace, Bc. Martiny Suchomelové dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, Bc. Martiny 
Suchomelové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 252/2011 

Návrh Dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Kulturními službami Liberec, s.r.o., který stanovuje výši neinvestičního příspěvku na 2. 
čtvrtletí roku 2011  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit uzavření Dodatku č. 12 s Petrem Vostřákem, jednatelem Kulturních služeb Liberec, s.r.o.                              

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 253/2011 

Statut Komise pro Životní prostředí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Statut Komise pro Životní prostředí. 

USNESENÍ Č. 254/2011 

Podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z  „Fondu Asekol“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z “Fondu Asekol“ 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit podání přihlášky do 
Grantového řízení – žádost o příspěvek z  „Fondu Asekol“.  
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 255/2011 

Žádost občanů o zrušení zastávky MHD Letná nebo její přesunutí na autobusové 
obratiště Letná 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

zušení autobusové zastávky MHD Letná před domy č.p. 435 a 436 ani její přesunutí na autobusové 
obratiště Letná 

a  u k l á d á   

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, seznámit zástupce Společenství 
vlastníků pro dům Letná 435 a 436 s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 256/2011 

Projednávání změn ve stávajícím územním plánu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

překládání veškerých změn územního plánu se stanoviskem komise pro životní prostředí a výboru 
pro rozvoj města a územní plánování 

a  u k l á d á  

pořizovateli, aby si k těmto materiálům vyžádal stanovisko komise pro životní prostředí a výboru 
pro rozvoj města a územní plánování. 

USNESENÍ Č. 257/2011 

Připomínkování konceptu nového územního plánu 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Komisi pro životní prostředí Rady města Liberec k vypracování doporučení pro radu města 
k návrhu konceptu nového územního plánu. 

USNESENÍ Č. 258/2011 

Nerovnoměrné čerpání příspěvku zřizovatele na provoz Divadla F. X. Šaldy v 
roce 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nerovnoměrné čerpání příspěvku zřizovatele na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec v roce 2011 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
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písemně seznámit MgA. Martina Otavu, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, s rozhodnutím Rady 
města Liberec.     

T: ihned 

USNESENÍ Č. 259/2011 

Plnění usnesení rady za měsíc březen 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 prodloužením termínu sledování usnesení tak, jak je navrženo u usnesení č. 175/2011 a 
s vypuštěním ze sledování u usnesení č. 657/10. 

USNESENÍ Č. 260/2011 

Doplnění členů 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 odboru právního a veřejných zakázek 
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 

 
Návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Zuzana Kocumová  náměstkyně primátora 
Martina Rosenbergová  náměstkyně primátora 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. člen zastupitelstva města 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent odboru právního a veřejných zakázek   
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 
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USNESENÍ Č. 261/2011 

Povodňové škody na komunikacích 

prověření uplatnění žádosti o dotaci  z fondů z EU 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o prověření možnosti uplatnění žádosti o dotaci z fondů EU pro akce  „Povodňové 
škody na komunikacích“.  

USNESENÍ Č. 262/2011 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 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 Letná pro držitele ZTP/P paní 
Vlastu Müllerovou, 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Burianova pro držitele ZTP/P 
paní Jitku Valčíkovou 
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Ruprechtická pro držitele ZTP a 
ZTP/P pana Ivana Patzaka včetně realizace svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 

n e s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Matoušova pro držitele ZTP pana 
Waltera Feistnera včetně realizace svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Klášterského pro držitele ZTP 
paní Danutu Vávrovou 
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Volgogradská pro držitele ZTP 
pana Antonína Soukupa včetně realizace svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 
4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Na Bojišti pro držitele ZTP pana 
Stanislava Nováka včetně realizace svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 
5. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Slavíčkova pro držitele ZTP pana 
Jiříka Balvína včetně realizace svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 
6. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Burianova pro držitele ZTP paní 
Irenu Mátyásovou včetně realizace svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Vlastu Müllerovou na komunikaci Letná, 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Jitku Valčíkovou na komunikaci 
Burianova, 
3. vydat nesouhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P pana Waltera Feistnera a zajištěním realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Matoušova 
4. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Ivana Patzáka a to včetně zajištění realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Ruprechtická  
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5. vydat nesouhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Danuty Vávrové na komunikaci 
Klášterského 
6. vydat nesouhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Antonína Soukupa a zajištěním realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Volgogradská 
7. vydat nesouhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Stanislava Nováka a zajištěním realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Bojišti 
8. vydat nesouhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jiříka Balvína a zajištěním realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Slavíčkova 

      9. vydat nesouhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením     
      vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Ireny Mátyásové a zajištěním realizace    
      svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Burianova 

 
Termín: duben 

 

USNESENÍ Č. 263/2011 

STL plynovodní přípojka k č.p. 389, 390 a 391 v ul. Za Humny 

Žádost o souhlas vlastníka pozemku od Společenství pro dům Za Humny 389-
391, IČ 28718917, se sídlem Liberec 23, Za Humny 390, PSČ 463 12 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání zamítavého stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku s umístěním stavby 
„STL plynovodní přípojka pro č.p. 389, 39, a 391 v ul.Za Humny“ do doby projednání a vydání 
aktualizace energetické koncepce města Liberce 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
v souladu s usnesením rady města Liberce, vydat zamítavé stanovisko za odbor technické správy 
veřejného majetku s umístěním stavby „STL plynovodní přípojka pro č.p. 389, 390 a 391 v ul. Za 
Humny“ do doby projednání a vydání aktualizace energetické koncepce města Liberce,  

T : neprodleně. 

USNESENÍ Č. 264/2011 

Plánovací smlouva – Komunikace a inženýrské sítě  Liberec XVII-Karlinky - 
Volgogradská - Americká 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi Ing. Janem Imlaufem 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“    

a  u k l á d á   

            15 (z celkem 17) 



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

T:04/2011 
b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 05/2011 
 
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit „Smlouvu o 
uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení,  

KT: 10/2012  
 
d) před podepsáním smlouvy odbor technické správy veřejného majetku zajistí odsouhlasení 
stavby nové komunikace s odborem strategie územní koncepce, a to zejména s připravovanou 
změnou územního plánu. 

USNESENÍ Č. 265/2011 

Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k.ú. Karlinky -  U 
Lesíčka 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi Ing. Matějem Horou, 
Radkem Pospíšilem a Ladislavou Pospíšilovou, Luďkem Vodenkou a Mgr. Lenkou Vodenkovou,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“    

a  u k l á d á   

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

T:04/2011 
 
b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 04/2011 
 

c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit „Smlouvu o 
uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: červen/2013  
 

 
 
 

 
 
 
 

            16 (z celkem 17) 



            17 (z celkem 17) 

Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Plnění usnesení zastupitelstva města za 1.čtvrtletí 2011 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


