
 

U S N E S E N Í  
 10 . ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 17. 5. 2011 

 

USNESENÍ Č. 332/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 

III. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2107/5, k.ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 2107/2, 2107/9, k.ú. Starý Harcov za 
cenu 33.000,-Kč.  
2. Rada města schvaluje záměr prodeje  pozemků p.č. 1498, 1499 část, k. ú. Vesec u Liberce  
formou výběrového řízení za cenu cca 182.000,- Kč. 
3. Rada města  schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 250/6, k,. ú. Machnín  formou 
výběrového řízení s  právem přednosti vlastníka budovy na stpč. 250/1, k. ú. Machnín za cenu cca 
186.000,- Kč  
 
IV. Věcná břemena 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, příjezdu a přístupu 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 4114/1, 4122/1, 4130/1, k.ú. Liberec, na dobu  
existence stavby vodárenského zařízení pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., Přítkovská 
1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 151.800,- Kč.  
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5992. Liberec, 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 
10.000,- Kč bez DPH. 
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6014/2 k. ú. Liberec, 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 10.000,- Kč bez DPH. 
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1 k. ú. Rochlice u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 10.000,- Kč bez DPH.  
5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1601/5, 1601/6,  k.ú. Rochlice u Liberce, na 
dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 
55/5, Praha 3, IČ 60193336, za cenu 4.500,- Kč bez DPH. 
6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN a VN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 223/10, 223/19, 233/3, 264/2, 1016/1, 
1036, 1038/1, 1038/2, 1039 v k. ú. Horní Růžodol, p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, p. č. 350/1, 427/1, 
428/49, 428/52, 528/53, 433/1, 436/3, 439/1, 448/10, 468/5, 468/6, 769/1, 769/2, 769/4, 769/8, 
773/2,795, 817/3, 2228/5, Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě 
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pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1,063.200,- Kč bez 
DPH. 
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 95, 102/1, 102/3, 111/2, 843/39 k. ú. Františkov 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 140.250,- Kč bez DPH. 
8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1302/30, 1324/4, 1323/5, 1324/5 k.ú. Růžodol I, 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 42.000,- Kč bez DPH. 
9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 1813, k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1751/8,  k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je současné době 
Mrugala Milan Mgr. a Mrugalová Dagmar PhDr., za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
10. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační  přípojky  na  
pozemku p.  č. 1813,  k.  ú. Ruprechtice  na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí,  
ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 1752, 1754, 1751/9, k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je 
současné době Mrugala Martin Mgr. a Mrugalová Petra, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
11. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2184/1, 2211/22, k. ú. Ruprechtice, 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 5.150,- Kč bez DPH. 
12. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 33, k. ú. Starý Harcov na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
13. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku p. č. 123, k. ú. 
Karlinky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
167,  k. ú. Karlinky a budovy č. p. 7 na pozemku p. č. 167,  jehož vlastníkem je v současné době 
Hnízdil Jiří Ing., za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 
14. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 32.500,- Kč bez DPH.  
15. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 470, k. ú. Ostašov u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 14.800,- Kč bez DPH.  

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
 
I.Prodej pozemku  
Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č.676/2, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
 
Michal Buriánek,                                                                     1/24 
Luboš Černý,                                                                               1/24 
 
Martin Hájek,                                                                         1/24 
Daniel Nosek,                                                                            1/24 
Ladislav Krejcar,                                                                        1/24 
Jaroslav Hájek,                                                                         1/24 
SimonaVogtová,                                                                          1/24 
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Hana Vajgertová,                                                                          1/24 
manž.František Hansal a Lenka Hansalová,         1/24 
Milan Foukal,                                                                             1/24 
Emília Rodriguezová,                                                               1/24 
Pavel Bernát,                                                                               1/24 
manž. Jaroslav Kolačný a Zuzana Kolačná,                                 1/24 
manž. Jaroslav Kerda a Kateřina Kerdová,                                  1/24 
manž. Pavel Táborskýa Dana Táborská,                                       1/24 
manž. Pavel Kordík a Pavlína Kordíková,                                   1/24 
manž. Martin Kareš a Pavlína Karešová,                                     1/24 
Jan Slavík                                                                                   1/24 
Jiří Janoušek                                                                              1/24 
Aleš Funke                                                                              1/24 
manž. Martin Mizera a Soňa Mizerová,                                      1/24 
manž.Miloš Barák a Eva Baráková,                 1/24 
Božena Mihalovičová                                                                1/24 
manž. Jan Tomášek a Klára Tomášková,                                     1/24 
 
za kupní cenu  233.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
II. Bezúplatný převod pozemku 
Rada města dne 17.5.2011 souhlasí s převodem pozemku p.č. 588/3, k.ú. Kateřinky u Liberce 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 
formou daru. 
 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke chválení zastupitelstvu města. 

      T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 333/2011 

Využití předkupního práva - nebytová jednotka č.406/01 v budově Matoušova 
406, Liberec 3 - Středisko rané péče SPRP LIBEREC 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s využitím předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: jednotka č. 406/01 v 
budově čp. 406, ul.Matoušova 406, Liberec 3 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
1266/3383 na společných částech budovy a na pozemku p.č. 4215, k.ú. Liberec, za 1,- Kč 

a  u k l á d á  

1) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města 
předložit návrh na využití předkupního práva zastupitelstvu města k projednání 

    T: 26.5.2011  
 
2) Martině Rosenbergové, primátorce města, 
provést veškeré úkony spojené s využitím předkupního práva a s převodem nemovitosti  
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do majetku statutárního města Liberec. 

    T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 334/2011 

Zrušení výběrového řízení na pozemek p.č. 348/1, k.ú. Rudolfov a následná směna 
za pozemek p.č. 346, k.ú. Rudolfov 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 180/2011/IV./8. – záměr prodeje pozemku p.č. 348/1, k.ú. Rudolfov. 
 

USNESENÍ Č. 335/2011 

Prodej volných bytů formou  veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 
26/2000 Sb. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem volných bytů za minimální nejnižší podání dle Přílohy č.1 formou veřejných dražeb 
dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 

 

USNESENÍ Č. 336/2011 

Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

I. Přidělení služebního bytu 
 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zařazení bytu č. 1400/14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX,  
do kategorie služebních bytů se zvláštními pravidly pro přidělování těchto bytů dle důvodové 
zprávy,  
2. přidělení služebního bytu č. 1400/14 o velikosti 2+1 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX, panu Pavlu Miroszkovi, zaměstnanci Úřadu Městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou (pracovníku Technického střediska), na dobu určitou jednoho roku  

a  u k l á d á   

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit vydání pokynu k 
přidělení služebního bytu. 

 

USNESENÍ Č. 337/2011 

Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek ELTODO-
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CITELUM 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s postoupením pohledávek, které za Statutární město Liberec vzniknou společnosti ELTODO-
CITELUM, s. r. o. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 25751018, zapsaná 
v oddílu C, vložka 66926 z titulu uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, 
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a 
povinností (ze dne 31.5.2006) na společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem 
Praha 5, PSČ 150 57, Radlická 333/150, IČ 00001350.  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení na 5. 
zastupitelstvu města Liberec.  

 

      Termín: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 338/2011 

Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie - využití opčního 
práva pro prodloužení revolvingového úvěru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) záměr vypsat veřejnou zakázku „Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU– uplatnění opčního práva“ formou jednacího řízení 
bez uveřejnění 
 
2) složení komise pro jednání a posouzení nabídky 
 
Jmenovaní členové: 
Martina Rosenbergová - primátorka města 
Bc. Jiří Šolc - náměstek primátorky 
Pavel Kaiser - pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru ekonomiky 
Ing. Jana Karbanová - vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru  právního a veřejných zakázek 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Lukáš Martin - náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda - náměstek primátorky 
Ing. Ladislava Pytlounová - referent oddělení rozpočtu a financování 
Ing. Jiří Kobera - vedoucí oddělení controllingu a analýz zdrojů 
Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a veřejných zakázek 

Termín: 27.5.2011 
 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit záměr vypsat veřejnou zakázku „Poskytnutí 
revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU– 
uplatnění opčního práva“ formou jednacího řízení bez uveřejnění k projednání zastupitelstvu města 
dne 26.5.2011. 
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USNESENÍ Č. 339/2011 

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: 
 
4/2011 

 
Prodloužení hrobového místa 
 
 
Ilková Helena      XVII-55 
Málková Věra      L-27 
Bartošová Eva      XIV-144 
Škodová Ivana               Z18-52 
Vašátko Josef      STA-53 
Turynská Zdeňka                  KZ-VI-12 
Kalinová Anna      XII-96 

      Tumlíř Václav                 KZ-III-20 
      Klímová Dagmar      Z7-7 
      Ševčíková Libuše      DK-210 
      Šrajerová Jiřina                  XX-22 
      Dušátková Anna                  XVIII-198 
      Nováková Dana      HK-274 
      Hlaváčová Stanislava     Z1-45 
      Wanschura Walter                  D-26 
      Jurisová Tereza      STF-106 
      Dlouhý Zdeněk      X-7 
      Prokopová Jiřina      J-75 
      Mayer Jindřich      STF-110 
      Tomanová Ivana      KZ-G-6 
      Zítková Dana      ST-32 
      Tejchmanová Eva, Ing.     XI-45 
      Oliva Edvard      IV-25 
      Žabková Alena      XX-40 
      Svoboda Miloš      B-20a 
      Skála Gustav                  I-4 
      Vágenknechtová Hana     XVIII-49 
      Křížová Jana                 KZ-G-2 
      Škodová Zorka                 KZ-VII-13 
      Miler Jan       F-43 
      Václavík Václav                 J-62 
      Špirochová Alžběta                 KZ-VI-6 
      Šubrt Pravoslav      XIX-1 
      Pečenková Zdenka      XXII-65 
      Pokorná Zdeňka      XI-25a 
      Opletal Karel      G-2 
      Pacltová Marie      L-194 
      Přistoupil Karel, Ing.     STC-41 
 

Nové smlouvy 
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     Hamáček Josef      NO P-215 
     Halbichová Marcela                 XXII-54 
     Ptáček Jindřich      NO P-213 
     Bártová Antoaneta      HK-282 
     Krenk Karel, Ing.      STA-1   

  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: 20.6.2011 

USNESENÍ Č. 340/2011 

Krematorium Liberec - stavebně technický průzkum 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Stavebně technický průzkum – Krematorium Liberec 

a   u k l á d á   

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, postupovat při opravách na objektu 
krematoria dle zpracovaného stavebně technického průzkumu a stanovených priorit. 

USNESENÍ Č. 341/2011 

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu 
Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a. s., za období roku 2010    

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu Statutárního města 
Liberce společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., za období roku 
2010.   

USNESENÍ Č. 342/2011 

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2011 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 
2011 na jednání zastupitelstva města dne 26.5.2011. 

USNESENÍ Č. 343/2011 

MFRB – pronájem vodního díla SVS, a.s. + úprava smluvních termínů 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. nájem  
- vodohospodářské stavby označené jako „LIBEREC – Strakonická – vodovod a kanalizace na 
p.p.č. 345/5, k.ú. Karlinky“ a 
- vodohospodářské stavby označené jako „LIBEREC, Na Skřivanech – prodloužení kanalizace“ 
umístěné na pozemcích parc. č.  68/1, 490, 495 a 499 v k.ú. Starý Harcov,  
 
za 1,- Kč/rok pro společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., 415 50 Teplice, Přítkovská 
1689, IČ: 49099469 na dobu určitou, do doby realizace prodeje vodohospodářských staveb 
nájemci; 
 
2. prodloužení smluvních termínů pro realizaci stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a 
komunikace pro 8 RD při ulici Kořenovská v k.ú. Vratislavice nad Nisou sjednané Smlouvou o 
přidělení prostředků z  MFRB reg. č. 7003/06/0217 uzavřené s Robertem Kleinerem 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit uzavření: 
a) nájemní smlouvy na vodohospodářské stavby označené jako „LIBEREC – Strakonická – 
vodovod a kanalizace na p.p.č. 345/5, k.ú. Karlinky“ a „LIBEREC, Na Skřivanech – prodloužení 
kanalizace“  se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., 415 50 Teplice, Přítkovská 
1689, IČ : 49099469 

Termín :  06/2011 
 
b)dodatku č. 4.  ke smlouvě reg. č. 7003/06/0217 uzavřené s Robertem Kleinerem. 

Termín : 06/2011 

 

USNESENÍ Č. 344/2011 

Přijetí daru nemovitostí od Libereckého kraje 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s  přijetím daru stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2576/3 (LV 3160), parc. č. 2577/1 (LV 1027) 
a parc. č. 2578/3 (LV 3160), způsob využití jiná stavba a pozemků parc. č. 2577/1 o výměře 108 
m2 a parc. č. 2577/2 o výměře 100 m2 vše v k.ú. Vratislavice, obec Liberec z vlastnictví 
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn,  IČ:  70891508 do vlastnictví Statutárního 
města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ : 262978  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku, ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín:  26.5.2011  

USNESENÍ Č. 345/2011 

Autovraky – přijetí dotace 

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

s přijetím dotace ve výši 6.300,- Kč z Programu na podporu systému nakládání s autovraky 
poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR  

a  u k l á d á   

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 5/2011 

USNESENÍ Č. 346/2011 

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec sociálního a zdravotního zaměření za rok 2010 včetně zhodnocení 
zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené rozbory činnosti a hospodaření za rok 2010: 
1) příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
2) příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec 
3) příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec 

a  s c h v a l u j e  

1. zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření za rok 2010 
 
2. přidělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko 
Liberec do rezervního fondu organizace. 

USNESENÍ Č. 347/2011 

Dodatek č. 4 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce    

Liberec, o. p. s. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem dodatku č. 4 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, 
o. p. s. 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit dodatek č. 4 a nové úplné znění 
zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o .p. s. zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 348/2011 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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1. Prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně nízkého standardu 
Robertovi Šedému v prostoru č. 7, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců. 
 
2. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Jiřímu Plíhalovi byt č. 45 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969,  
Viktorovi Čelkovi byt č. 18 o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031, 
Jiřímu Stejskalovi byt č. 7 o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031, 
Josefovi Gabrielovi PaedDr., byt č. 43 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070. 
 
3. Výměnu bytu v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Josefovi Felcmanovi  bytem Burianova 1070, č. bytu 43 do bytu č. 402 o velikosti 1+kk, v ulici 
Krejčího 1173.  

 
4. Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
Ladislavovi Benedekovi byt č. 1 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071,   
Ferdinandovi Schmidbauerovi byt č. 4 o velikosti 2+1, v ulici Česká 617, 
Jiřímu Doubravovi byt č. 12 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580.   
 
5. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
Bc. Ludmile Žánové byt  č. 501 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205,  
Juliáně Valtové byt č. 409 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1204.  

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 
1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Robertem Šedým,  

 T: květen 2011 
2. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s Jiřím 
Plíhalem, Viktorem Čelkem, Jiřím Stejskalem, a Josefem Gabrielem PaedDr.,        

T: květen 2011 
 
3. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou)  
s Josefem Felcmanem 

T: květen 2011 
 
4. uzavřít nájemní smlouvy v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s Ladislavem 
Benedekem, Ferdinandem Schmidbauerem a Jiřím Doubravou 

T: květen 2011 
 
5. dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným s Ludmilou 
Žánovou Bc. a Juliánou Valtovou.    

T: květen 2011 

USNESENÍ Č. 349/2011 

Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s občanským sdružením Česká 
unie neslyšících, oblastní organizace Liberec jako poskytovatelem sociálních 
služeb „sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000,- Kč s občanským sdružením Česká 
unie neslyšících, oblastní organizace Liberec, se sídlem Klášterní 117/V, 460 05 Liberec 5, IČ 
00675547 – poskytovatelem sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením“  

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis smlouvy 
s občanským sdružením Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 350/2011 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. výzvy roku 2011 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec takto: 
 
a) v rámci I. výzvy roku 2011, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 3. 
2011 do 31. 12. 2011  v celkové výši  366.450 ,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 
 
b) v rámci II. výzvy roku 2011, která byla vyhlášena na pořízení drobného hmotného majetku v 
období od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 v celkové výši 107.550 ,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze  
č. 2  

a  u k l á d á   

panu Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26.5.2011  

USNESENÍ Č. 351/2011 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence SML v rámci I. a II. výzvy roku 2011 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci I. a 
II. výzvy roku  2011 v celkové výši 148.000,- Kč. 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit doporučení rady města zastupitelstvu 
ke schválení.   

T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 352/2011 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
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vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské 
školy zřizované Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o povolení 
výjimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 353/2011 

Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec za rok 2010 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro 
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2010 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec 
za rok 2010 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2010“   

a  s c h v a l u j e   

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2010. 

 

USNESENÍ Č. 354/2011 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 
SML 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s majetkovými přílohami ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická zahrada 
Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec  

a  u k l á d á   

Janu Kamilu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací  
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 355/2011 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 

            12 (z celkem 27) 



Statutárního města Liberec v roce 2011 na pravidelnou sportovní činnost 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 4. kole roku 2011 na pravidelnou sportovní činnost v celkové výši 1,801.172,- 
Kč  (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 356/2011 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
SML pro 2. kolo 2011 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

schválit Zastupitelstvem města Liberec návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z 
Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo roku 2011 v celkové výši 545.000,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

s c h v a l u j e   

a) upravená Základní pravidla přidělení dotací z Kulturního fondu SML s platností od roku 2012, 
dle přílohy č. 3, 
 
b) upravenou Žádost o poskytnutí dotace z kulturního fondu, dle přílohy č. 5,  

n e s c h v a l u j e   

žádost PhDr. Mgr. Dušana Kotlára ve věci prodloužení termínu předložení realizovaného DVD do 
konce roku 2012, dle přílohy č. 6 

a  u k l á d á   

1) Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2011 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

      T: 26.5.2011 
 

 

2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) zajistit zveřejnění schválených Základních pravidel přidělení dotací z Kulturního fondu SML, 
platných od roku 2012 

     T: neprodleně 
 
b) zajistit zveřejnění schválené Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu 

     T: neprodleně 
 
c) písemně seznámit PhDr. Mgr. Dušana Kotlára s rozhodnutím Rady města Liberec a současně ho 
písemně vyzvat, v souladu se smluvními podmínkami o poskytnutí dotace, k vrácení poskytnutých 
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dotací v letech 2009 a 2010 na realizaci DVD v celkové výši 25.000,-Kč zpět na účet 
poskytovatele. 

     T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 357/2011 

Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o čerpání 
investičního fondu na projektovou dokumentaci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s mimořádným čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec 
na úhradu nákladů souvisejících s projektovými pracemi, inženýrskou činností a průzkumy za 
účelem úpravy objektu Lidových sadů maximálně do částky 850.000,- Kč vč. DPH 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, písemně seznámit MVDr. 
Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

USNESENÍ Č. 358/2011 

Rozdělení 56A. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání rozdělení 56A. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města rozdělit 56A. změnu na dvě části. První část bude obsahovat podněty č. 56/13, 
56/14. Druhá část bude obsahovat podněty č. 56/1, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/11a, 
56/11b, 56/11c, 56/15, 56/16  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 56A. změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

   T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 359/2011 

Výkony za zimní údržbu komunikací za listopad a prosinec 2010 společnosti 
TSML, a. s. 

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. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 101745 na částku 26,141.324,34 Kč 
včetně DPH  od společnosti Technické služby města Liberce, a.s. za zimní údržbu komunikací ve 
vlastnictví SML za měsíc prosinec 2010,  
 
2. vystavený soupis provedených dodávek a prací č. SPP 1017638 na částku 3,078.998,02 Kč 
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včetně DPH od společnosti Technické služby města Liberce, a.s. za zimní údržbu komunikací ve 
vlastnictví SML za měsíc listopad 2010, 
 
3. faktury za vystavené soupisy prací č. SPP 101745 na částku 26,141.324,34 Kč včetně DPH 
s termínem splatnosti 31.8.2011 a č. SPP 1017638 na částku 3,078.998,02 Kč včetně DPH  
s termínem splatnosti 31.5.2011 za zimní údržbu komunikací ve vlastnictví SML za měsíce 
listopad a prosinec 2010 

a  u k l á d á    

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
1. Předat k proplacení na odbor ekonomiky Statutárního města Liberce faktury za vystavené 
soupisy prací č. SPP 101745 na částku 26,141.324,34 Kč včetně DPH s termínem splatnosti 
31.8.2011 a č. SPP 1017638 na částku 3,078.998,02 Kč včetně DPH s termínem splatnosti 
31.5.2011 za zimní údržbu komunikací ve vlastnictví SML za měsíce listopad a prosinec 2010. 
 

KT: neprodleně 
 
2. Projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce, a.s. konkrétní 
termín předložení návrhů představenstvu Technických služeb města Liberce, a.s., podle níže 
uvedených bodů: 
 
a) dovybavení vozidel zajišťující zimní údržbu komunikací systémem GPS, který umožňuje 
záznam o výkonu mechanismů zimní údržby, tj. záznam o trase, posypových km, spotřebě 
posypových materiálů,  
 
b) vybavení nakládky a vykládky posypových materiálů společnosti TSML, a.s. vážním zařízením, 
které umožní evidenci a kontrolu přijatých a odebraných posypových materiálů, 
 
c) zpřístupnění sledování vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních dat jedné 
počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného majetku. 

 

KT: 07/2011 

USNESENÍ Č. 360/2011 

Čištění komunikací ve vlastnictví města Liberec v roce 2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

důvodovou zprávu. 

USNESENÍ Č. 361/2011 

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. realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ k již vyhrazenému parkovacímu stání na 
komunikaci Fučíkova pro držitele  ZTP/P Matyáše Smetanu 
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2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“  
na komunikaci Gagarinova pro držitele ZTP pana Petra Beneše 
 
3. realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ k již vyhrazenému parkovacímu stání na 
komunikaci Kozinova pro držitele  ZTP paní Jiřinu Vrbasovou; 

   z a m í t á   

zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Boční pro držitele ZTP  pana Milana Bozděcha  

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
1. zřídit svislé dopravního značení IP 12 na komunikaci  Fučíkova k již vyhrazenému parkovacímu 
stání pro držitele ZTP/P Matyáše Smetanu, 
         Termín: červen 2011 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Petra Beneše, a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Gagarinova,   
         Termín: červen 2011 
 
3. zřídit svislé dopravní značení IP 12 na komunikaci Kozinova k již vyhrazenému parkovacímu 
stání pro držitele ZTP paní Jiřinu Vrbasovou, 
 
         Termín: červen 201 
 
 
4. vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Milana Bozděcha a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Boční.  
 
         Termín: červen 2011 

USNESENÍ Č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi JUDr. Marcela Alinčová a 
Statutárním městem Liberec,   

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   

1. Davidovi Novotnému, pověřeného 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:05/2011 
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b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 06/2011 
 
 
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: 1/2012  

 
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení Zastupitelstvu města na 
zasedání dne 26. května 2011 „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“, a to mezi JUDr. Marcelou 
Alinčovou a Statutárním městem Liberec.  

USNESENÍ Č. 363/2011 

Svobody – souvislá údržba komunikace 

Rada města po projednání  
b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o realizaci akce „Svobody – souvislá údržba komunikace“. 

USNESENÍ Č. 364/2011 

Revitalizace Rochlice – ul. Haškova 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ - jeho obsahový a finanční rámec,  
 
2. realizaci projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, 
 
3. financování projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, 
 
4. časový harmonogram projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, 
 
5. na základě již uskutečněného výběrového řízení a platné smlouvy o dílo s projekční kanceláří 
BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, České Družiny 17/1948, 160 00, pracoviště 
Praha 1, Betlémská 1, 110 00, zajistit zpracování realizační projektové dokumentace, 
 
6. návrh „Zadávacích podmínek„  pro vyhlášení podlimitního otevřeného zadávacího řízení na  
dodavatele stavebních prací projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ dle  zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle podmínek Integrovaného operačního 
programu, 
 
7. vyhlášení podlimitního otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s projektem „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“                                                  

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
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1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 
výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova“,  

T : 07/2011 – kontrolní 
 
2. po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova“,  předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 08/2011 
 
 
3. ve spolupráci s manažerem IPRM – Rochlice projednat s odborem ekonomiky průběh 
financování městských projektů IPRM,     

T: 06/2011   
4. předložit radě města ke schválení zadávací dokumentaci pro výběr technického dozoru investora 
pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, 

T: 06/2011 
5. na základě již uskutečněného výběrového řízení a platné smlouvy o dílo s projekční kanceláří 
BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, České Družiny 17/1948, 160 00, pracoviště 
Praha 1, Betlémská 1, 110 00, zajistit zpracování realizační projektové dokumentace, 

T: 08/2011 
 
Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
1. zajistit zpracování a podání projektové žádosti pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova“ k poskytovateli dotace, 

T: kontrolní 08/2011 
 
2. zajistit příslušná stavební povolení pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“. 
 

T: 06/2011 

USNESENÍ Č. 365/2011 

Petice ve věci vybudování pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici ve věci vybudování pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova (podací číslo CJ MML 
065357/11) 

a  u k l á d á  

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

T: 30.05.2011 

USNESENÍ Č. 366/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec – postup realizace 

Rada města po projednání  
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b e r e  n a  v ě d o m í     

Přiloženou důvodovou zprávu 

s c h v a l u j e    

uzavření smluvních dodatků k akcím „Povodňové škody na komunikacích“, tj.  
 

1) „Oprava vozovky a odvodnění v  Lukášovské ul.“  změna rozsahu stavebních prací, bez    
      finančního navýšení,   
 
2)  „Oprava propustku a komunikace V Rokli“ –  o částku 56.580,-  Kč bez DPH,   
 
3) „Oprava konstrukce vozovky a silničního tělesa v ul. Kopeckého v Liberci“  o částku   
      108.340,- Kč bez DPH  
 
4) „Oprava mostu ve Svárovské ul.“ – o částku 5.695,2 Kč bez DPH  

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, zajistit uzavření příslušných “Dodatků ke smlouvám o dílo“  k akcím  
 
1) „Oprava vozovky a odvodnění v Lukášovské ul.“ změna rozsahu stavebních prací, bez 
finančního navýšení,   
 
2)  „Oprava propustku a komunikace V Rokli“ –  o částku 56.580,- Kč bez DPH,   
 
3) „Oprava konstrukce vozovky a silničního tělesa v ul. Kopeckého v Liberci“ o částku     
108.340,- Kč bez DPH  
  
4) „Oprava mostu ve Svárovské ul.“ – o částku 5.695,2 Kč bez DPH  

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 367/2011 

Majetkoprávní operace  

„Oprava mostu a ulice Ke Hluboké“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

v rámci přípravných prací pro zajištění realizace akce „Oprava mostu a ulice Ke Hluboké“  
předložený návrh :   
1. „Nájemní smlouvy“ se Zbyňkem Lipnickým bytem Minkovická 53, 463 12 Šimonovice, 
Minkovice a  Statutárním městem Liberec,   
 
2. „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“, uzavřené se Zbyňkem Lipnickým a 
Telofónicou O2 Czech Republic, a. s. a Statutárním městem Liberec,   

a  s o u h l a s í   

s předloženým návrhem  
 
1. „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“  se Zbyňkem Lipnickým a Statutárním městem 
Liberec,   

u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
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majetku,  
 
a) zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Oprava ulice a mostu Ke Hluboké“ uzavření příslušných 
smluvních dokumentů :   
 
1. „Nájemní smlouvu“ se Zbyňkem Lipnickým  
2. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ uzavřenou mezi Zbyňkem Lipnickým  
a Telofónicou O2 Czech Republic, a.s. a Statutárním městem Liberec.  
Termín : neprodleně  
 
b) předložit ke schválení „Smlouvu o budoucí kupní smlouvě“, která bude uzavřena mezi 
Zbyňkem Lipnickým  a SML ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města  a následně 
tuto smlouvu uzavřít.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 368/2011 

SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností a v obcích 
správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) - IOP 06 - přijetí 
dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace ve výši 3,799.996,40 Kč na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze dne 7. 
3. 2011. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem vnitra ČR a je vedeno pod číslem jednacím MV-
118470-4/OPF-2010, 

s c h v a l u j e  

založení projektu „Technologické centrum IOP 06“ spočívající v realizaci technologického centra 
(spisová služba pro organizace zřízené SML) dle schválené studie proveditelnosti, 

u k l á d á   

1) Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat projekt 
„Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je 
poskytnutí dotace vázáno; 

Termín: 31.12.2011 
 
2) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení na nejbližší zasedání 
zastupitelstva přijetí dotace k projektu „Technologické centrum IOP 06“, dle studie proveditelnosti 
a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno; 

Termín: neprodleně 

 
 
3) Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího ekonomiky, zajistit alokaci 
finančních prostředků na financování a následný provoz projektu „Technologické centrum IOP 
06“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 
 

Termín: 31.12.2011 a následně 

USNESENÍ Č. 369/2011 
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"Modernizace Divadla F. X. Šaldy"  IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci - předprojektová příprava a aktualizace DSP "Dostavba šaten" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zajištěním předprojektové přípravy akce „Modernizace Divadla F. X. Šaldy“ v IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci a aktualizací projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
z roku 2004 „Dostavba šaten“ Divadla F. X. Šaldy 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit provedení výše 
uvedené předprojektové přípravy, vč. aktualizace DSP – „Dostavba šaten“ - Divadlo F. X. Šaldy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 370/2011 

IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání projektových 
záměrů do 2. výzvy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

podání níže uvedených projektových záměrů do 2. výzvy na předkládání projektových záměrů 
vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za Statutární 
město Liberec a jím zřízené nebo založené organizace. 
Seznam projektových záměrů: 
 
1)  Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 
2)  Výstavba lesoparku při ulici Seniorů 
3)  Konverze kina Varšava na spolkový dům 
4)  Modernizace sokolovny Vesec 
5)  Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská 
6)  Rekonstrukce tělocvičny a přilehlé budovy u ZŠ Vrchlického 
7)  Rekonstrukce nádražní haly na tělocvičnu pro trampolíny 
8)  Vesec – rozšíření na území Císařského kamene 
9)   ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 
10) Volnočasové plochy Liberec 1 
11) IN-LINE dráha, letiště 
12) Volnočasové plochy Liberec 2 
13) Parkové plochy – Prostor kolem Strážního kamene + Louka u Hlávkovy ulice 
14) Regenerace plochy u Domoviny + Regenerace parku Budyšínská – volnočasové aktivity 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit ve spolupráci s 
partnery podání uvedených projektových záměrů do 2. výzvy na předkládání projektových záměrů 
vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 
 

Termín: do 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 371/2011 

Státní účelová dotace MV ČR - "Rozšíření MKDS - II. etapa" 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci preventivního projektu „Rozšíření MKDS – II. etapa“ schváleného usnesením rady 
města č. 42/2011 ze dne 18. ledna 2011 a usnesením zastupitelstva města č. 18/2011 ze dne 27. 
ledna 2011. 
2. Spoluúčast obce na financování projektu ve výši 48.000,- Kč. Finanční spoluúčast obce na 
tomto projektu musí být minimálně ve výši 10 % celkových nákladů dílčího projektu. 

USNESENÍ Č. 372/2011 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací 
z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 
2011 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 
2. kole roku 2011 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši  
72.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á   

Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2011 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 
 

T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 373/2011 

Jmenování člena finančního výboru 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

jmenování člena finančního výboru Ing. Jana Majznera 

a  u k l á d á   

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento bod k projednání na zastupitelstvu města.  

T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 374/2011 

Komise pro veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zrušení usnesení RM č. 300/2011 
2. záměr zřídit komisi pro veřejné zakázky dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, připravit materiál na zasedání 
Rady města ke zřízení komise pro veřejné zakázky 
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2. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit kandidáty (zastupitele) na členy komise od 
jednotlivých politických klubů. 

T: příští zasedání RM 

USNESENÍ Č. 375/2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc duben 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 termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 376/2011 

Návrh na  

1) stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. června 2011 do 30. června 
2011 

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady 
města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru 
nebo komise rady města;  

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady 
města; 

2) poskytnutí peněžitých darů jako ocenění práce pro Statutární město Liberec 
v období měsíců dubna a května 2011 

- všem neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena 
rady města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena 
výboru nebo komise rady města  

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady 
města.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na   
1) stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. června 2011 do 30. června 2011 
 
- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, předsedy 
výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města;  
 
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy komise 
rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města; 
 
2) poskytnutí peněžitých darů jako ocenění práce pro Statutární město Liberec v období měsíců 
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dubna a května 2011 
 
- všem neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, 
předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města  
 
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy komise 
rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města.  

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Zastupitelstvu města Liberec tento návrh ke 
schválení na jeho 5. zasedání dne 26. května 2011. 
 
  

USNESENÍ Č. 377/2011 

Hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. dubna 2011 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 28. dubna 2011, primátorku, náměstky primátorky a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 378/2011 

Režim užívání služebních vozidel pro služební i soukromé účely 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

užívání vozidel: Škoda Superb, RZ: 2L6 6226, primátorkou města paní Martinou Rosenbergovou, 
Škoda Octavia, RZ: 3L3 5313, náměstkem primátorky panem Lukášem Martinem,  
Škoda Fabia, RZ: 2L6 6111, náměstkem primátorky panem Kamilem Janem Svobodou,  
Škoda Octavia, LBN 86-28, tajemníkem Magistrátu města Liberec panem Ing. Jindřichem 
Fadrhoncem  pro služební i soukromé účely za podmínek dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Petru Vydrovi, vedoucímu provozního oddělení, aktualizovat dohody o užívání uvedených 
služebních vozidel pro služební i soukromé účely.  

T: 24.5.2011 

USNESENÍ Č. 379/2011 

Organizační zajištění 5. zasedání zastupitelstva města konaného 26. května 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 5. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. května 2011 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1.   Zahájení, schválení pořadu jednání 
2.   Diskuse 
3.   Majetkoprávní operace 
4.   Využití předkupního práva - nebytová jednotka č. 406/01 v budově Matoušova 406, Liberec 3      
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      – Středisko rané péče SPRP LIBEREC 
5.   Prodej volných bytů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
6.   Majetkoprávní operace 
    „Oprava mostu a ulice Ke Hluboké“ 
7.   Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva 
8.   Přijetí daru nemovitostí od Libereckého kraje 
9.   Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2010 
10. Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie - využití opčního práva pro     
      prodloužení revolvingového úvěru 
11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Ivetě Frankelové 
12. Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Jiřího Kimy 
13. Žádost o odpis pohledávky včetně příslušenství 
14. Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek ELTODO - CITELUM 
15. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a  
      zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec 
16. Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II.  
      výzvy roku 2011 
17. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci     
      I. a II. výzvy roku 2011 
18. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2011 
19. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML ve 4.kole  
20. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo   
      roku 2011 na pravidelnou sportovní činnost 
      2011  
21. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro  
      partnerskou spolupráci SML pro 1. a 2. kolo 2011 
22. Rozdělení 56A. změny územního plánu města Liberec 
23. Autovraky - přijetí dotace 
24. Dodatek č. 4 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
25. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací SML 
26. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec 
27. Rezignace člena finančního výboru a jmenování nového člena 
28. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce člena rady města, za práci    
      v komisích a výborech, a návrh na poskytnutí peněžitých darů 
29. SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního     
      obvodu - Technologické centrum (spisová služba) - IOP 06 - přijetí dotace a realizace projektu 
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města,  
      konaného dne 16. dubna 2011 
31. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28.  
      dubna 2011 
32. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 380/2011 

Odvolání stávající a jmenování nové redakční rady Libereckého zpravodaje 

Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

stávající redakční radu Zpravodaje liberecké radnice ve složení: Ing. Jiří Kittner, JUDr. Marek 
Řeháček, Dagmar Slezáková, Martin Korych 

a  j m e n u j e  

novou redakční radu Libereckého zpravodaje ve složení:  
Lukáš Martin, ČSSD 
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Jiří Šolc, LO 
Jiří Rutkovský, USZ 
Petr Černý, VV 
Zástupce KSČM 
Zástupce ODS 
Zástupce ZpL 
Pavel Chmelík, tiskové oddělení 

USNESENÍ Č. 381/2011 

XII. Sněm Svazu měst a obcí ČR 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Ing. Jiřího Kittnera zastupováním Statutárního města Liberec na jednání XII. Sněmu Svazu měst a 
obcí ČR dne 26.- 27. 5. 2011 ve Zlíně. 

 
 

Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
      I.   Prodej pozemku p.č. 288/1 a přístup na pozemky p.č.286, 287 a 294/3, vše v k.ú. Františkov u   
            Liberce 
      II.  Návrh znění připravované Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
      III. Petice na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně 
      IV. Petice za zachování koalice na Magistrátu města Liberec 

 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 335/2011 

                    k usnesení č. 355/2011 
                    k usnesení č. 356/2011 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martina Rosenbergová,  v .  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 


