
 

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

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 21. 6. 2011 

 

USNESENÍ Č. 434/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
V. Záměr prodeje budov 
Tento bod byl stažen. 

 
VI. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města schvaluje  
- záměr prodeje pozemku p.č. 313/3, k,. ú. Liberec  formou výběrového řízení s  právem přednosti 
vlastníka budovy na pozemku p.č. 310/1, k. ú. Liberec  za cenu  4.000,- Kč.  
2. Rada města  schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 1883/6, k. ú. Liberec  formou výběrového 
řízení  s právem přednosti vlastníka  pozemků p.č. 1883/2, 1883/20 a 1883/21 a budov na 
pozemcích p.č. 1883/4, 1883/5, k. ú. Liberec za cenu 183.000,-Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
3. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 313/1, k.ú. Staré Pavlovice formou 
výběrového řízení za cenu 32.000,-Kč a zřízení věcného břemene v průchodu přes tento pozemek. 
4. Rada města schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č.231, k.ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků 218/3, 218/4 a 218/7 za  cenu cca 
74.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5. Rada města schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 231, k. ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 73.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města dne 21.6.2011 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1443/86 formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 172.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2147/2, k. ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 2157/3, 2147/2, k. ú. 
Ruprechtice  za cenu  3.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada města dne 21.6. 2011 schvaluje záměr prodeje p.č.142/105, k. ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 142/71,142/11,142/51 za cenu 
11.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
9. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 339/29, k. ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 418/7, 418/2, budov na pozemcích 
p.č. 418/3, 418/7, k. ú. Starý Harcov za cenu 50.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
10. Rada města schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 1040/1, k. ú. Vesec u Liberce formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  budovy na pozemku p.č. 1040/23, k. ú. Vesec u 
Liberce za cenu cca 310.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
11. Rada města dne 21.6.2011 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 297/5, k.ú. Horní 
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Suchá u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 297/2 za 
cenu cca 16.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.          
12. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 525/1, k. ú. Machnín formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na stpč. 237 a pozemku p.č. 525/2 a 
zároveň nájemce pozemku p.č. 525/1, k. ú. Machnín  za cenu cca 962.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
13. Rada města  neschvaluje  prodej pozemku p.č. 539/2, k. ú. Liberec formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 538, k. ú. Liberec, za cenu 116.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
14. Rada města neschvaluje  prodej   části pozemku p.č. 101, k. ú. Rochlice u Liberce formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 100/ k. ú. Rochlice u Liberce, za 
cenu cca 76.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
15. Rada  města  neschvaluje záměr  prodeje  pozemků  p. č. 705/1,2,  k.ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení  za cenu cca 90.000,-Kč.  
16. Rada města neschvaluje  prodej části pozemku p.č. 1094/1, k. ú. Horní Růžodol formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p.č. 1094/1 a vlastníka budovy na 
pozemku p.č. 851, pozemku p.č. 850, k. ú. Horní Růžodol, za cenu cca 209.000,-Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
17. Rada města dne 21.6.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 418/1, k.ú. 
Františkov u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 25.000,-Kč. 
18. Rada města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 814/3, k. ú. Staré Pavlovice formou 
výběrového řízení s právem přednosti žadatele Teplárny Liberec a. s., za cenu cca 1,312.000,-Kč, 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky .  
19. Rada  města  neschvaluje záměr  prodeje  pozemku  p. č. 76/70,  k.ú. Nové Pavlovice, formou 
výběrového řízení  za nejnižší podání  27.000,-Kč. 
20. Rada města  neschvaluje  prodej   pozemku p.č. 1455/2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového 
řízení, s právem přednosti vlastníka budov na pozemcích 1443/91, 1443/92, 1443/93, k. ú. 
Ruprechtice, za cenu 118.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
21. Rada města neschvaluje prodej  části pozemku p.č. 142/1, k. ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na pozemku p.č. 142/97, pozemků p.č. 
142/28, 142/29, 142/30, 142/31, k. ú. Starý Harcov, za  cenu cca 42.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky.  
22. Rada města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 459, k. ú. Starý Harcov, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 450, pozemku p.č. 429, k. 
ú. Starý Harcov, za cenu cca 19.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
23. Rada města dne 21.6.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 425, k.ú. Horní 
Hanychov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 420/2, 420/4 za 
cenu cca 51.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
24. Rada města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 379, k. ú. Rudolfov formou výběrového 
řízení s právem přednosti  vlastníků pozemků p.č. 370/1, 370/2, 371/2, 374, k. ú. Rudolfov za cenu 
cca 31.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
25. Rada města dne 21.6.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 217/43, části 
pozemku p.č. 217/44 a pozemků p.č. 236/2, 237/2, k.ú. Pilínkov formou výběrového řízení za cenu 
cca 16.000,-Kč. 
26. Rada města dne 21.6.2011 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 237/3, k.ú. Pilínkov 
formou výběrového řízení za cenu 6.000,-Kč. 
27. Rada města neschvaluje prodej pozemku p.č. 1179/4, k. ú. Vesec u Liberce formou 
výběrového řízení za cenu 1,021.000,- Kč .  
28. Rada města  neschvaluje prodej pozemku p.č. 1571, k. ú. Vesec u Liberce formou výběrového 
řízení s právem přednosti nájemce pozemku p.č. 1571, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu 215.000,- 
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
29. Rada města neschvaluje prodej  pozemku p.č. 1574, k. ú. Vesec u Liberce formou výběrového 
řízení za cenu 121.000,- Kč.  
30. Rada města neschvaluje prodej  pozemku p.č. 233/3, k. ú. Machnín formou výběrového řízení 
za cenu 253.000,- Kč. 
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VII. Pronájem pozemků 
1. Rada města schvaluje nájem pozemku p.č. 1237/1-část, k.ú. Rochlice u Liberce o celkové 
výměře  200 m² na dobu neurčitou pro paní Ludmilu Hráskou, za roční  nájemné ve výši 2.200,-
Kč. 
2. Rada města schvaluje nájem pozemku p.č. 418/1-část, k.ú. Františkov u Liberce o celkové 
výměře 124m² na dobu neurčitou pro pana Miloslava Čapka, za roční  nájemné ve výši 1.364,- Kč. 
3. Rada města schvaluje nájem  pozemku p.č. 1260/8, 1260/11-část, k.ú. Starý Harcov o celkové 
výměře  400m² (43 m2- pozemek pod stavbou, 357 m2- zahrada) na dobu neurčitou pro paní Lenku 
Vlčkovou, za roční  nájemné ve výši 5.075,-Kč.  
4. Rada města neschvaluje nájem pozemku p.č. 1145/1-část, k.ú. Liberec o celkové výměře  15m² 
na dobu neurčitou pro manžele Kamenské, za roční  nájemné ve výši 525,- Kč. 
5. Rada města neschvaluje nájem pozemku p.č. 323/1-část, k.ú. Doubí u Liberce o celkové 
výměře 155m² na dobu určitou pro manž. Vondráškovy, za roční  nájemné ve výši 1.550,- Kč. 

 
VIII. Výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje výpůjčku pozemku  p.č. 325/1, k.ú. Kateřinky u Liberce o výměře celkem  
1.957 m2 na dobu neurčitou pro základní organizaci Kateřinky - Český svaz ochránců přírody o.s., 
předseda Ing. Arch. Ladislav David, se sídlem K Lesnímu Divadlu 39, 460 14  Liberec 17.  
2. Rada města neschvaluje výpůjčku pozemku  p.č.  562 - část, k.ú. Kateřinky u Liberce o výměře 
celkem 278m2 na dobu neurčitou pro základní organizaci Kateřinky - Český svaz ochránců přírody 
o.s., předseda Ing. Arch. Ladislav David, se sídlem K Lesnímu Divadlu 39, 460 14 Liberec 17.  
 
IX. Pronájem nebytových prostor 
1. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 234m2 v ul. Konopná 1232, 
Liberec 14 (na pozemku p.č. 1443/117, k.ú. Ruprechtice), Krajské vědecké knihovně v Liberci, 
p.o., IČ: 00083194, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, nájemné 1,- Kč/m²/rok  a uzavření smlouvy 
dle přiloženého návrhu. 
2. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže na pozemku p.č. 4932/6, k.ú. 
Liberec, ul. Jungmannova 457, Liberec 2, Janu Budákovi, IČ: 46742786, Jungmannova 473/31, 
Liberec 2, za účelem využití: sklad lehké manipulační techniky, nájemné 800,- Kč/m²/rok bez 
DPH, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                
 
X. Umístění reklamního zařízení 
1. Rada města  neschvaluje umístění 2 ks  reklamních  zařízení o velikosti 5,10 x 2,40m na  
budově pavilonu výstaviště (p.p.č. 2465/4, k.ú. Liberec) na dobu neurčitou pro SALMA 
CREATIV TEAM s.r.o.,  Raisova 1036/4, Liberec 1, IČ: 25038851, za cenu 16.000,- Kč bez DPH 
ročně. 
2. Rada města neschvaluje umístění 1 ks reklamního zařízení o rozměru 2,80 x 5,40m na pozemku 
p.č. 1634, k.ú. Liberec pro euroAWK, spol. s r.o., Konopišťská 739/16, Praha 10, IČ: 43965717. 
3. Rada města neschvaluje umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 1,00 x 2,00m na  zábradlí 
stojící na pozemku p.č. 461/2, k.ú. Liberec na dobu neurčitou pro Nová Akropolis o.s., Varšavská 
19, Praha 2, IČ: 65994523, za cenu 4.000,- Kč bez DPH ročně. 
 
XI. Změna usnesení RM 
1. Změna způsobu prodeje 
1. Rada města po projednání  
z r u š u j e 
usnesení č. 203/09, bod č. V/38 ze dne  21.4.2009, 
s c h v a l u j e 
záměr prodeje pozemku p.č.361/35, k.ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu 
288.000,- Kč. 
2. Rozšíření předmětu věcného břemene 
1. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 357/09/VI ze dne 16. 6. 2009 
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b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 145, 1238/1, 1238/4 k. ú. Starý Harcov, 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 88,- Kč/m2  bez DPH. 
2. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 123/2011/V/15 ze dne 8. 2. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 33/1, 40/1, 43/1 k. ú. Kunratice u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  
 
XII. Věcná břemena 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 281, k.ú. Liberec, na dobu životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 
60193336.  
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5828/1, k. ú. Liberec na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 4000,- Kč bez DPH.  
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6018  k. ú. Liberec 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. 
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6026, k. ú. Liberec na dobu  existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
33.000,- Kč bez DPH.  
5. 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. 6119, 6120  k. ú. Liberec na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro státní organizaci: Správa železniční dopravní cesty, 
se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 – Nové město, IČO: 70994234, za cenu 6.900,- Kč bez 
DPH. 
6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6402, k. ú. Liberec a na pozemku p. č. 1718, 
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 24.800,- Kč bez DPH.  
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN a 
rozpojovacích pilířů, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1558/4, 1567/2, 
1568/2, 1568/11, 1578/2 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 157.500,- Kč bez 
DPH.  
8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, 
příjezd a přístup  pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1606/1, 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 8.000,- Kč bez DPH. 
9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1610/2 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 2.400,- Kč bez DPH. 
10. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č.   
2200/3, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1545/2 k. 
ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době Bělocký Zdenek a Bělocká Jana, 
Bradáč Jan, Fix Jiří, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Fix Jiří Ing. a Fixová Blanka Ing., Liberec IV - 
Perštýn, Prokop Tomáš a Prokopová Jitka, za cenu 4.600,- Kč. 
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11. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č.   303/1, 
304/2, k. ú. Horní Růžodol, na dobu neurčitou, ve prospěch firmy František Chlum – 
GASSERVIS, se sídlem Liberec 6, Kašparova 1001/9, PSČ 46006, IČ: 10430091 za cenu  
31.500,- Kč bez DPH. 
12. Rada města  schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku p. č. 1019, k. 
ú. Horní Růžodol na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 83,  k. ú. Horní Růžodol a budovy č. p. 163 na pozemku p. č. 83, jejichž vlastníkem 
je v současné době Hyková Pavlína, za cenu  5.000,- Kč bez DPH . 
13. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1050/1 k. ú.  Horní Růžodol, 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 17.000,- 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. 513/7, 647/1 k. ú. Dolní Hanychov 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.  
15. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 703/3, k. ú. Dolní Hanychov a pozemku p. č. 
424/2, k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 15.600,- Kč bez DPH.  
16. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 717  k. ú. Dolní Hanychov na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 4.500,- Kč bez DPH.  
17. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 683/1, 703/3, k. ú. Doubí u Liberce, na pozemku/cích/ 
p.č. 424/2, k. ú. Dolní Hanychov 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 19.200,- Kč bez 
DPH. 
18. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 44/5,  k. ú. Růžodol I na dobu  existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 80.500,- Kč bez DPH.  
19. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 999/1 k. ú. Růžodol I na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 55.000,- Kč bez DPH. 
20. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení NN, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1195/3, k. ú. Růžodol I na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 19.600,- Kč bez DPH.  
21. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemky p. č.   
1352/7, 1352/8, k. ú. Růžodol I, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1349/7 a 
1352/12, k. ú. Růžodol I, a budovy č. p. 579 na pozemku p. č. 1349/7 a 1352/12, k. ú. Růžodol I,   
jehož vlastníkem jsou v současné  době Petřík Miroslav a Petříková Renáta Ing., za cenu  6.000,- 
Kč bez DPH. 
22. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1383/1, 1393/10 k. ú. Růžodol I na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 15.000,- Kč bez DPH. 
23. 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. 456/1, 473, 499, 530, 531, 578/1, 
602/66, 602/77, 602/79, 602/233, k. ú. Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
1,127.050,- Kč/m2 bez DPH.  
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24. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1029/3, k. ú. Ruprechtice 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. 
25. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1813  k. ú. Ruprechtice na dobu  existence 
stavby příslušné  inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 2.500,- Kč bez DPH.  
26. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č.   
1027, k. ú. Starý Harcov, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1028/1, 1029, 
1032/3 k. ú. Starý Harcov, a budovy č. p. 796 na pozemku p. č. 1029, k. ú. Starý Harcov, jejichž 
vlastníkem jsou v současné době Petrík Stanislav Ing. CSc. a Petríková Jana RNDr., Zámecký vrch 
1396, Liberec-Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,46311, za cenu 
3.000,- Kč. 
27. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1550/1, 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 1.400,- Kč bez DPH.  
28. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 89  k. ú. Karlinky na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
34.000,- Kč bez DPH.  
29. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 102, k. ú. Karlinky 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.  
30. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 188/5, 755 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 61.500,- Kč bez DPH.  
31. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení NN, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 671 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 2.000,- Kč bez DPH. 
32. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 578 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 24.800,- Kč bez DPH.  
33. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodního díla - přivaděče, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 326, 329, k. ú. Rudolfov, na dobu 
existence stavby ve prospěch Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 70890005 za cenu 39.600,- Kč bez DPH. 
34. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 95/3 k. ú. Horní Suchá u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 20.000,- Kč bez DPH.  
35. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 271, 323/1, 373 k. ú. Doubí u Liberce na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 11.600,- Kč bez DPH.  
36. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 328, 329  k. ú. Doubí u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 30.350,- Kč bez DPH.  
37. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
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příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 839, 800/7, k. ú. Doubí u Liberce na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 3.800,- Kč bez DPH. 
38. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 901, 974, 975 k. ú. Doubí u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 169.000,- Kč bez DPH.  
39. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1182/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence  
stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 
272 95 567, za cenu 15.000,- Kč bez DPH. 
40. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1182/1 k. ú. Doubí u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 4.800,- Kč bez DPH.  
41. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 141, k. ú. Pilínkov, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě  ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 142, k.ú. Pilínkov, jehož vlastníkem 
je v současné době PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, 46667, Jablonec nad Nisou, IČ: 
00012556  za cenu 28.000,- Kč bez DPH. 
42. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na pozemku/cích/ p.č. 
428/3, 429/3, k.ú. Pilínkov, na dobu neurčitou  ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 487/2, 489/2, 
489/3, 489/11, k.ú. Pilínkov, jehož vlastníkem je v současné době  PRECIOSA, a. s., Opletalova  
3197/17,  46667,  Jablonec nad Nisou, IČ: 00012556  za cenu 95.000,- Kč bez DPH. 
43. 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. Vesec u Liberce 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.  
44. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  inženýrských sítí, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 23/1 k. ú.  Vesec u Liberce, na dobu existence  
stavby inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 793/3, k. ú. Vesec u Liberce, kterým 
je v současné době Šoljaková Ivana Mgr., za cenu 5.100,- Kč bez DPH. 
45. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění  uložení kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 347 k. ú. Vesec u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 40.000,- Kč bez DPH.  
46. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  betonového sloupu, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1065/1 k. ú. Krásná Studánka 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.  
47. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení nadzemního vedení VVN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1087/1 k. ú. Krásná Studánka na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku po 
dokončení stavby, minimálně však 500,- Kč na základě geodetického zaměření skutečné polohy 
přeložky VVN. 

 
XIII. Záměr výkupu pozemků 
1. Rada města schvaluje záměr výkupu částí pozemků p.č. 1054 a 1058/1, k.ú. Růžodol I ve 
vlastnictví: 
FC SLOVAN LIBEREC a. s., IČ: 61326461, 
Na Hradbách 1300/17, Liberec 1, 
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
2. Rada města dne 21.6.2011 schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 194, k.ú. Staré 
Pavlovice ve vlastnictví: 
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Ing. Jaroslav Netik,  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku; 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
I. Prodej pozemků  
1. Rada města dne 21. 6. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 5806/11, k. ú. Liberec 
kupujícím:  

1. manželé Iva Maryšková,  
Petr Maryško,  
za kupní cenu  350.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. manželé Jitka  Pavlů,  
Jaroslav Pavlů,  
za kupní cenu  60.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 
3. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, IČ: 00042722, 
se sídlem Liberec IV, Mlýnská 611, PSČ 460 01 
za kupní cenu  16.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2. 
 

2. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemku p.č. 2107/5, k.ú. Starý Harcov  
kupujícím: 
1) manž. Roman Wollmann,  
Anna Wollmannová,  
za kupní cenu 33.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek  p.č. 6/1, k. ú. Krásná Studánka 
kupujícím :  
manželé Ing. Roman Hrdina,   
Eva Hrdinová,  
za kupní cenu  48.500,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
4. Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 
 
II. Nabytí nemovitostí 
Rada města dne 21.6.2011 souhlasí s nabytím pozemků p.č. 42/5 a 1600/3 v k.ú. Rochlice u 
Liberce od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 a uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. UZSVM/ULB/5233/2011-ULBM/Liberec-Rochlice“ dle přiloženého návrhu. 
 
III. Výkup pozemku  
Rada města dne 21.6.2011 souhlasí s výkupem pozemku p.č. 632/5 odděl. z pozemku p.č. 632/1, 
k.ú. Staré Pavlovice 
prodávající: 
manželé Ing. Vladimír Kynčl,  
a Ing. Ludmila Kynčlová,  
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za kupní cenu 25.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

 
IV.  Změna usnesení ZM 
1. Změna názvu kupujícího a prodloužení termínu splatnosti 
Rada města po projednání : 
z r u š u j e 
usnesení č. 180/2011, bod č. I. Prodej budovy  ze dne  15.3.2011 
s o u h l a s í 
s prodejem  nemovitostí: budovy čp. 87, ul. Plužní 87, Liberec 11 včetně pozemků p.č.379,380, 
k.ú. Růžodol I   
kupujícím: 
manželé Milan Klos,  
a  Jiřina Klosová,  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 435/2011 

Záměr zřízení kamenného hospice v areálu dětského domova U Sirotčince čp. 407 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zahájit jednání s Libereckým krajem (U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508) o 
- záměru zřízení kamenného hospice v areálu dětského domova u Sirotčince (budova čp. 407 na 
pozemku p.č. 1450, budova čp. 321 na pozemku p.č. 1449 a pozemky p.č. 1428, 1448, 1449, 1450, 
1451/1 a 1451/3, k.ú. Liberec) 
- uzavření smlouvy o nepeněžitém vkladu Statutárního města Liberec do sdružení, které by vzniklo 
v souvislosti se zřízením kamenného hospice 

u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
zahájit jednání s Libereckým krajem o konkrétních podmínkách. 

T: 31.7.2011 

 
Privatizace pozemků ze zrušených veřejných dražeb dobrovolných 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 436/2011 

Privatizace podílů pozemků souvisejících ve vlastnictví statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

prodej podílů pozemků souvisejících ve vlastnictví statutárního města Liberec příslušných 

            9 (z celkem 55) 



k budovám v soukromém vlastnictví dle Přílohy č.1. 

USNESENÍ Č. 437/2011 

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

Rada města po projednání  

n e s c h v a l u j e  

záměr převzetí stavby komunikace s příslušenstvím na pozemku p.č. 607/1 a částech pozemků p.č. 
602/1, 602/2 a 606 v k.ú. Ruprechtice a s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru 

u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
informovat žadatele o výsledku jednání rady města. 

T: 15.7.2011 

USNESENÍ Č. 438/2011 

Prominutí nájemného 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

prominutí nájemného za období od 1.1.2011 do 31.7.2011 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města,  
sdělit stanovisko žadateli. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 439/2011 

Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

I. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle 
GP č. 3137-100/2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
179.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku.  
 
II. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1240, 1291, 1295, 1353, 
1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1437, 1452/1,1481, 1526/6, 1886/5, 1886/7 a 
1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 
272 95 567 za cenu 1,526.060,-Kč bez DPH na dobu existence plynárenského zařízení za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1436/2 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 272 95 567 za cenu 560,-Kč bez 
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DPH na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a 
za podmínky souhlasu podílového spoluvlastníka.   
 
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 148/1 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 272 95 567 za cenu 840,-Kč bez 
DPH na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a 
za podmínky vzájemného odsouhlasení a koordinace projektu „RMS NTL Vratislavice nad Nisou 
– Tanvaldská I.etapa“ společnosti RWE GasNet, s.r.o. s projektem „Prodejna Tesco Vratislavice, 
Tanvaldská ulice“ realizovaným společností Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, Praha 10, 
IČ 453 08 314. 
 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p.p.č. 1886/7 v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou pro PROCTUS 4 s.r.o., Londýnská 51/2, Liberec 
11, IČ 27341763 za cenu 15.000,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem 
 
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a 
jízdy na p.p.č.1736/4 a 1820/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p.p.č. 1736/1 a 
1852/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, spol. EUROHEAT, s.r.o., Leknínová 1198, Liberec 30, IČ 
27284662, a kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu 84,-Kč bez DPH/1m2 na dobu neurčitou  za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
 
6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní a kanalizační 
přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2835 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 2833/5 v k.ú Vratislavice nad Nisou, Mgr. Petry Brychové, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za cenu 15.000,-Kč bez DPH na dobu existence stavby příslušných  inženýrských sítí 
z podmínek stanovených technickým odborem.  

USNESENÍ Č. 440/2011 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2012 a 
rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2012 a rozpočtového výhledu 
na roky 2013 - 2016 

a  u k l á d á  

1) Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pro zajištění přípravy a schválení 
rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2016 
dodržení termínů schváleného harmonogramu  
 
2) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtu Statutárního města 
Liberec a řízených organizací na rok  2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2016 
zastupitelstvu města dne  15.12. 2011 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 441/2011 

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku 
„Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí 

            11 (z celkem 55) 



dotovaných ze zdrojů EU - uplatnění opčního práva“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Poskytnutí revolvingového 
investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU - uplatnění opčního 
práva“ 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru 
č. 04/09 s vítězným uchazečem Všeobecnou úverovou bankou, a.s. pobočka Praha. 

USNESENÍ Č. 442/2011 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 04/09 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 04/09 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 04/09 
zastupitelstvu města dne 30.6.2011 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 443/2011 

Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh projektového záměru „Oddechová  zóna na Perštýně“   

s o u h l a s í  

s úpravou smluvních vztahů na realizaci záměru oddechové zóny  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi  primátorky, 
předložit návrh projektového záměru oddechové zóny na Perštýně včetně návrhu související 
změny smluvních vztahů k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 30.06.2011 

USNESENÍ Č. 444/2011 

Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku - výběr zhotovitele 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. návrh na vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na   
dodavatele stavebních prací projektu Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných   zakázkách v platném znění) a dle podmínek Integrovaného operačního 
programu oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
2. zadávací dokumentaci na dodavatele stavebních prací projektu Revitalizace Rochlice – hřiště U 
Potůčku 
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3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
komise pro otevírání obálek: 
Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 
Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení dotací 
zástupce odboru právní a veřejných zakázek 
zástupce CRR (pozorovatel bez hlasovacího práva) 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Lucie Sládková, specialista oddělení dopravy, životního prostředí a rozvoje zeleně 
Ing. Dana Štefanová, vedoucí projektů 
zástupce odboru právní a veřejných zakázek 
zástupce CRR (pozorovatel bez hlasovacího práva) 
 
složení komise pro posouzení nabídek: 
Lukáš Martin, náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky 
Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru komunálních služeb 
Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 
zástupce odboru právní a veřejných zakázek 
zástupce CRR (pozorovatel bez hlasovacího práva) 
návrh náhradníků členů komise: 
Martina Rosenbergová, primátorka 
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 
Ing. Lucie Sládková, specialista oddělení dopravy, životního prostředí a rozvoje zeleně 
Ing. Dana Štefanová, vedoucí projektů 
zástupce odboru právní a veřejných zakázek 
zástupce CRR (pozorovatel bez hlasovacího práva)                                                  

a  u k l á d á  

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku“,  

T: 07/2011 – kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Revitalizace Rochlice – hřiště U 
Potůčku“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 08/2011. 

 

USNESENÍ Č. 445/2011 

Varovný systém ochrany před povodněmi   

Rada města po projednání usnesení 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  -  č. smlouvy OLP/1772/2011.   

USNESENÍ Č. 446/2011 
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Výroční zpráva za rok 2010 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu za rok 2010 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

USNESENÍ Č. 447/2011 

Opravné vyúčtovaní spotřeby elektřiny Burianova 969, Burianova 1070 a 
Burianova 1071 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

- ponížit nájemníkům vyúčtovanou částku za společnou elektřinu v objektu Burianova 969 o 
48.352,-Kč. 
 
- ponížit nájemníkům vyúčtovanou částku za společnou elektřinu v objektu Burianova 1070 o 
95.494,-Kč. 
 
- ponížit nájemníkům vyúčtovanou částku za společnou elektřinu v objektu  Burianova 1071 o 
54.264,-Kč. 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit provedení opravného vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním prostoru za období od 
01.01.2010 do 31.12.2010 v objektech Burianova 969, Burianova 1070 a Burianova 1071. 

T: červenec 2011   

USNESENÍ Č. 448/2011 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 449/2011 

Schválení výše úhrad za poskytování sociálních služeb a zdravotní péče 
prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec s platností od 1. 7. 2011 

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

1. výši úhrad za poskytování sociálních služeb prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1.7.2011 dle důvodové zprávy 
2. výši úhrad za poskytování zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1.7. 2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit ředitelku Centra 
zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace Bc. Lenku Škodovou, s rozhodnutím 
rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 450/2011 

Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu a jeho 
následné čerpání za účelem pořízení automobilu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu ve výši 500.000,- Kč a jeho následné čerpání na 
zakoupení automobilu 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb písemně seznámit Mgr. et 
Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města.  

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 451/2011 

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  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
předložit zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí darů vymezeným subjektům.  

T: 30.06.2011                                                       

USNESENÍ Č. 452/2011 

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 
Bendikové Olze v prostoru č. 9, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, 
Piskorovi Richardovi v prostoru č. 11, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, 
Časárové Růženě v prostoru č. 12, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců,  
Dvořákovi Karlovi v prostoru č. 13, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, 
Babiakové Emilii v prostoru č. 15, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců,  
 
2. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Čemové Anně byt č. 305 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, 
Chroustové Marii byt č. 506 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, 
Hlaváčkové Marii byt č. 43 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070,  
Havlíkové Marii byt č. 22 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969, 
Samkové Jarmile byt č. 41 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969, 
Roženské Ludmile byt č. 305 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172,  
Weberové Věře byt č. 311 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174, 
Vencálkové Věře byt č. 408 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174, 
Smutné Miroslavě byt č. 110 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174, 
Chyškovi Františkovi byt č. 311 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1173,    
Pokornému Václavovi byt č. 409 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1172, 
Křečkovi Adolfovi byt č. 3 o velikosti 1+1, v ulici Borový vrch 1031. 
 
3. Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
Krůškovi Jiřímu byt č. 107 o velikosti 2+1, v ulici Krejčího 1175,  
Změkové Dominice byt č. 205 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1175,  
Červeňákové Michaele byt č. 306 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1176,  
Fantové Blance byt č. 23 o velikosti 2+1, v ulici Česká 617. 
 
 
4. Prodloužení nájemní smlouvy o 2 roky u bytů pro příjmově vymezené osoby: 
Fialové Vlastě byt č. 302 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1176, 
Kašparové Lence byt č. 407 o velikosti 1+1, v ulici Krejčího 1177, 
Votavovi Josefovi byt č. 205 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1178.   
 
5. Přidělení bytu s věcně usměrňovaným nájemným 
Kummerovi Pavlovi byt  č. 103 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1203. 
 
6. Přidělení bytů startovacích: 
Tomášové Kláře byt č. 1 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1575, 
Volfové Boženě byt č. 18 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1576, 
Frühbauerové Ivaně Ing. byt č. 21 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1578,  
Sovincové Michaele byt č. 16 o velikosti  2+kk, v ulici Krajní 1580, 
Mičkové Simoně Bc. byt č. 24 o velikosti  2+kk, v ulici Krajní 1579. 
 
7. Přidělení bytů standardních: 
Poczkodiové Jaromíře byt č. 29 o velikosti 1+0, v ulici Seniorů 1208, 
Mühlové Štěpánce byt č. 22 o velikosti 1+0, v ulici Na Valech 786. 
 
8. Výměnu nájemních bytů  
Miškovské Daně z bytu U Sila 1205, byt č. 207 o velikosti 3+1, do bytu U Sila 1205, byt č. 409 o 
velikosti 1+1,   
  
Hunkové Simoně z bytu U Sila 1205, byt č. 409 o velikosti 1+1, do bytu U Sila 1205, byt č. 207 o 
velikosti 3+1.    

a  u k l á d á  
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Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s  Bendikovou Olgou,  
Piskorem Richardem, Časárovou Růženou, Dvořákem Karlem, Babiakovou Emilií. 

T: červen 2011 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s  
Čemovou Annou, Chroustovou Marií, Hlaváčkovou Marií, Havlíkovou Marií, Samkovou 
Jarmilou, Roženskou Ludmilou, Weberovou Věrou, Vencálkovou Věrou, Smutnou Miroslavou, 
Chyškou Františkem, Pokorným Václavem a Křečkem Adolfem.  

T: červen 2011 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené s Krůškou Jiřím, Změkovou 
Dominikou, Červeňákovou Michaelou, Fantovou Blankou. 

T: červen 2011 
 
4. uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 2 roky s Fialovou 
Vlastou, Kašparovou Lenkou, Votavou Josefem. 

 T: červen 2011  
 
5. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným nájemným s Kummerem 
Pavlem, Miškovskou Danou a Hunkovou Simonou. 

 T: červen 2011 
 
6. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Tomášovou Klárou, Volfovou Boženou, 
Frühbauerovou  Ivanou Ing., Slovincovou Michaelou a Mičkovou Simonou Bc. 

 T: červen 2011 
 
7. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Poczkodiovou  Jaromírou a Mühlovou Štěpánkou. 

 T: červen 2011   

USNESENÍ Č. 453/2011 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Janě Šorejsové 

Rada města po projednání  

n e s o u h l a s í  

s prominutím poplatku z prodlení paní  Janě Šorejsové, v celkové částce 210.392,18 Kč  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost paní Jany Šorejsové o prominutí poplatku z 
prodlení ve výši 210.392,18 Kč.  

T: 30.6.2011 
 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Anně Krejčové 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 
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USNESENÍ Č. 454/2011 

Souhlas s přijetím daru - Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím věcného daru v hodnotě do 7.000,- Kč pro Mateřskou školu „V zahradě“, Liberec, 
Žitavská 122/68,  příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

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

T : ihned 

USNESENÍ Č. 455/2011 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou 
organizaci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím účelového finančního daru od společnosti ELSET, s. r. o., pro Základní školu, Liberec, 
Lesní 575/12, příspěvkové organizace ve výši 38.189,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T : ihned 

USNESENÍ Č. 456/2011 

Souhlas s přijetím finačních darů pro Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím peněžitých darů ve výši 281.355,69 Kč od fyzických a právnických osob do      
vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 457/2011 

Stanovení kapacity Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

n a v r h u j e  s t a n o v i t  
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kapacitu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové 
organizace na počet 500 žáků, s účinností od 1.9.2012 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o změnu v rejstříku 
škol a školských zařízení.       

T : září 2011 

USNESENÍ Č. 458/2011 

Zřízení přípravného stupně základní školy speciální - Základní škola praktická a 
Základní škola  speciální, Liberec, Orlí 140/7 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

a) se zřízením přípravného stupně základní školy speciální o kapacitě 6 žáků, jehož činnost bude 
vykonávat Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 9. 2012 
b) s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní škola praktická a Základní škola speciální, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2012 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T : 30. června 2011 

USNESENÍ Č. 459/2011 

Uzavření smluv o poskytnutí  finanční dotace na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním mezi 
Statutárním městem Liberec a těmito subjekty : 
 
1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26, 460 01  Liberec 11 
částka ve výši : 411 600,- Kč 
 
2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01  Liberec 4 
částka ve výši : 766.360,- Kč 
 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města.  

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 460/2011 
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Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

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

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Gagarinova dovybavení kuchyně, sadové úpr.   870.000,- 7 – 9/11 
2. MŠ Delfínek navýšení kapacity-stav.úpravy  2.516.000,- 7 – 9/11 
3. ZŠ Křížanská zabezp. zařízení-objekt Žákovská 45.000,- 7 – 8/11 
4. MŠ Husova navýšení kapacity-stav.úpravy 500.000,- 7 – 9/11 
5. ZŠ Jabloňová rekonstrukce sociálního zařízení 600.000,- 7 – 9/11 

CELKEM 4.531.000,-  
 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 4.531.000,- Kč dle důvodové zprávy zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: 30. 6. 2011 

USNESENÍ Č. 461/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
3,5 mil.  Kč na akci „Stavební úpravy vstupních prostor Malého divadla“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve 
výši 3,5 mil. Kč na akci „Stavební úpravy vstupních prostor Malého divadla“ zastupitelstvu města 
ke schválení. 

 Termín: 30.6.2011 
 

USNESENÍ Č. 462/2011 

Změna usnesení ZM č. 15/2011 a č. 83/2011 - navýšení čerpání schválených akcí 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se změnou – navýšením čerpání již schválených akcí Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací ve výši 1.086.113,- Kč takto: 
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č. Zařízení Akce Schválená odhadovaná 
výše nákladů v Kč 

Skutečné 
náklady v Kč 

1. MŠ Kamarád instalace termoventilů 100.000,- 174.381,- 

2. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 270.000,- 447.639,- 

3. MŠ Klíček instalace termoventilů 130.000,- 174.000,- 

4. MŠ, ZŠ PD k instalaci termoventilů 0 78.240,- 

5. ZŠ Lesní instalace termoventilů 240.000,- 212.134,- 

6. ZŠ Vrchlického instalace termoventilů 400.000,- 386.515,- 

5. ZŠ Kaplického výměna oken (vč.okna a dozdění 
v tělocvičně) 

650.000,- 680.000,- 

6. MŠ Čtyřlístek (odl. prac. Věkova) oprava 
střechy 

600.000,- 1.225.000,- 

7. ZŠ Ještědská rekonstrukce bazénu 200.000,- 298.204,- 

CELKEM 2.590.000,- 3.676.113,- 
 
 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
předložit návrh změny – navýšení čerpání již schválených akcí Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací ve výši 1.086.113,- Kč dle důvodové zprávy zastupitelstvu 
města ke schválení. 

Termín: 30. 6. 2011 

USNESENÍ Č. 463/2011 

Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, schválení 
výsledku jednacího řízení s uveřejněním na poskytovatele energetických služeb 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a protokol ze zasedání hodnotící komise v rámci 
jednacího řízení s uveřejněním pro veřejnou zakázku Projekt EPC - energetické úspory vybraných 
školských zařízení, 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení v souladu s výše uvedenými výstupy hodnotící komise, 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a následné uzavření 
smlouvy s  uchazečem jednacího řízení s uveřejněním pro veřejnou zakázku Projekt EPC - 
energetické úspory vybraných školských zařízení, firmou MVV Energie CZ a.s., Kutvirtova 339/5, 
150 00 Praha 5. 
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T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 464/2011 

Nerovnoměrné čerpání příspěvku zřizovatele na provoz Zoologické zahrady 
Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nerovnoměrné čerpání příspěvku zřizovatele na provoz Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace ve 3. čtvrtletí 2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 465/2011 

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními službami Liberec, 
s.r.o. a dohoda o vyrovnání 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s dohodou o ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. a 
dohodou o vyrovnání dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
předložit dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o.  a 
dohodu o vyrovnání Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 466/2011 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 
3 SN-CZ na realizaci projektu "Česko-německý kulturní portál" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na realizaci projektu „Česko-německý kulturní portál" a uzavřením příslušné 
smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a  Euroregionem Nisa. 

a  u k l á d á   

1/ Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 30.6.2011 
 
2/ Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 
částku ve výši 249.000 Kč na realizaci projektu „Česko-německý kulturní portál“ 
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                                                                                             T : do nejbližšího rozpočtového opatření 

USNESENÍ Č. 467/2011 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 
3 SN-CZ na realizaci projektu "Oslavy Ještědu 2011" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2011" a uzavřením příslušné smlouvy mezi 
Statutárním městem Liberec a  Euroregionem Nisa 

a  u k l á d á   

1/ Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 30.6.2011 
 
2/ Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření 
částku ve výši 375.000 Kč na realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2011“ 

                                                                                                   T : do nejbližšího rozpočtového opatření 

USNESENÍ Č. 468/2011 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v 5. kole roku 2011 na veřejné jednorázové, náborové               
a propagační akce 

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 v 5. kole roku 2011 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové 
výši  757.000,- Kč  

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: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 469/2011 

Návrh úpravy statutu Sportovního fondu Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem úpravy statutu Sportovního fondu Statutárního města Liberec  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 30.6.2011 
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USNESENÍ Č. 470/2011 

Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje - doplnění sortimentu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

navrženou změnu znění Tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného 
tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje s platností od 08.07.2011, 

a  v y d á v á   

nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2011, kterým se mění Tarif městské dopravy v Liberci 
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění, které je přílohou tohoto 
materiálu. 

USNESENÍ Č. 471/2011 

Přidělení 4 míst abonentského parkování v ulici U Nisy společnosti Liberecká IS, 
a.s. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

bezplatné poskytnutí 4 parkovacích karet pro společnost LIS, a.s. zóna pro abonenty v ulici U Nisy 

a  u k l á d á   

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb zajistit jejich vydání prostřednictvím 
TSML, a.s. řediteli LIS, a.s. Ing. Jaroslavu Burešovi.  
 

USNESENÍ Č. 472/2011 

Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí – krematorium 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 19.1.2000 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí.                          

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 473/2011 

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 
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Nově uzavřené smlouvy: 
Mrázová Jana     HK-292 
Včelka Jindřich     STH-24 
Brabencová Denisa     NOP-216 
Suchý Jaroslav     KZ-B-24 
Holubec Jaroslav     NO L-47 
Šifta Rudolf     STE-36 
Janata Zdeněk     KZ-A-4 
Zumrová Eva     NO P-198 
Poláčková Zuzana, Ing.    NO P-194 
Horyna Jiří      NO P-199 
Škrlíková Irena     NO P-212 
Staňková Anna     NO P-217 
Udržalová Krista     HK-42 
Rohla Miroslav, Mgr,    NO P-218 
Formanová Jana     NO P-220 
Klímová Hana     NO P-219 

 
Prodloužení užívacího práva: 
Ročková Jaroslava     KZ -VIII-18 
Šmídová Eva     XV-54 
Straka Miloš     A-11 
Bušek Jiří      Z12-3 
Procházková Jarmila    J-59 
Bílek Václav     XXII-52 
Olšová Anna     Z13 - 14 
Kouřil Stanislav     KZ-I-5 
Nekovářová Jitka     STA-79 
Křížková Milena     L-65 
Brada Josef      STC-42 
Stojanovská Kateřina    L-237 
Unger Jiří      STF-90 
Modrá Eva      DK- 451 
Modrá Eva      DK- 450 
Kerda Jaroslav     XV-57 
Příplata Ladislav     Z6-52 
Šturmová Zuzana     ST-50 
Váňová Miluše     VI-56 
Bočková Zdenka     STF-72 
Pěničková Zdena     XII-68 
Doušová Helena     DK-437 
Tauchmanová Jiřina    Z6-10 
Bernalová Miroslava    KZ-V-38 
Sandleiterová Marie    Z9-40 
Špůrová Růžena     J-65 
Fryčer Jaroslav     Z18-36 
Dolák Jiří      A-10 
Šetřilová Marta     XVIII-172 
Bauerová Naděžda     A-8 
Holomková Miluše     STF-25 
Bušek Bohuslav     HK-259 
Škaloud Miloslav     Z2-3 
Tůmová Petra     Z8-31A 
Bernkopf František     XIV-28 
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Hradecký Karel     KZ-IV-11 
Vlk Jaroslav     E-13 
Vajayová Edeltraud     XI-29 
Hadrichová Marie     J-55 
Kristiánová Hana     J-26 
Tichý Miloslav     Z18-56 
Karlová Marie     II-31 

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: 11.7.2011 

USNESENÍ Č. 474/2011 

Dohoda o provedení archeologického výzkumu v souvislosti s realizací akce               
"Zahrada vzpomínek", Budyšínská ul., Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Uzavření „Dohody o provedení archeologického výzkumu“ mezi Statutárním městem Liberec a 
Severočeským muzeem v Liberci, p.o. v rámci realizace akce „Zahrada vzpomínek“, včetně 
návrhu financování. 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit podpis „Dohody o provedení 
archeologického výzkumu“. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 475/2011 

Přijetí dotace z "Fondu Asekol" - Grantové řízení 2011 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace z "Fondu Asekol" - Grantové řízení 2011 ve výši 60.000,- Kč  

a  u k l á d á  

p. Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit přijetí dotace Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 30.6.2011 
 

Doporučení Komise pro životní prostředí RML k návrhu konceptu nového 
územního plánu 

Tento bod byl stažen. 
 

USNESENÍ Č. 476/2011 

Návrh na vydání 38. změny územního plánu města Liberec 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 38. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  38. změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 38. změny územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 477/2011 

Rozdělení 49. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Rozdělení 49.změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města rozdělit 49. změnu na dvě části. První část bude obsahovat podněty č. 49/1, 
49/6, 49/8, 49/9, 49/13 a bude označena 49.A. Druhá část bude obsahovat podnět č. 49/10 a bude 
označena 49.B. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Rozdělení 49. změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 478/2011 

Podnět radě města Liberce - závaznost platného územního plánu a možnost jeho 
změny 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem odpovědi na otázky paní Jany Jiráskové týkající se závaznosti platného územního 
plánu, která je přílohou tohoto usnesení 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zaslat odpověď paní Janě Jiráskové. 

Termín: ihned 
 

Návrh na pozastavení kontroly 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 479/2011 
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Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Stromovka 
285/1, příspěvková organizace, Liberec 10 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, 
příspěvková organizace, Liberec 10, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 a 2010. 

USNESENÍ Č. 480/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec, příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec 1 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková 
organizace, Palachova 504/7, Liberec l, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 a 
2010 včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 481/2011 

Schválení dohody o zániku části práva odpovídajícího věcnému břemeni      

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dohody o zániku části práva odpovídajícího věcnému břemeni  

a  u k l á d á  

paní Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat dohodu a učinit všechny kroky nezbytné 
k naplnění schválené dohody.                                                                  

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 482/2011 

Založení projektu Korporátní systém řízení Statutárního města Liberec a jeho 
organizací 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

založení projektu Korporátní systém řízení Statutárního města Liberec a jeho organizací  

a  u k l á d á  

náměstkovi primátorky, Bc. Jiřímu Šolcovi, aby zajistil výběrová řízení na:  
- realizaci etapy I. projektu 
- přípravu projektové dokumentace pro realizaci etapy II. a) a její předložení k projednání Radě 
města do 31. 10. 2011. 

USNESENÍ Č. 483/2011 
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Sportovní areál Liberec s.r.o. - zachování další existence 

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

s o u h l a s í  

se záměrem zachovat činnost a funkci obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec s.r.o., 
IČ 27075397 ve stávajícím rozsahu 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti: 
a) předložit radě města k odsouhlasení a následně zastupitelstvu ke schválení návrh zástavní 
smlouvy v duchu “Smlouvy o půjčce” uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním 
areálem Liberec dne 28.6.2010. Následně podat “Návrh na vklad zástavního práva” do katastru 
nemovitostí,    

T.: 31.10.2011 
 
b) dopracovat mechanismus vzájemných finančních vztahů mezi Statutárním městem Liberec a 
Sportovním areálem Liberec s.r.o. tak, aby byl dořešen způsob úhrady narůstajících úroků z 
půjčky. 

T.: 31.10. 2011 
 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2011, o stanovení 
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 
 

Realizace projektu "Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského 
stadionu v Liberci" v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 484/2011 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Bazén Liberec“ s dodavatelem SYNER s.r.o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

znění Dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „Bazén Liberec“ s dodavatelem SYNER s.r.o. 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit podpis příslušného 
Dodatku č.1 smlouvy na dodavatele stavby dodavatelem SYNER s.r.o., Dr.Milady Horákové 
580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

T: červen 2011 

USNESENÍ Č. 485/2011 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace městských lázní na galerijní 
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objekt“ s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

znění Dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ s 
dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  zajistit podpis příslušného 
Dodatku č.1 smlouvy na dodavatele stavby dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 252 53 361. 

T: červen 2011 

USNESENÍ Č. 486/2011 

"Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina" - 
projektová a dotační příprava akce 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1) zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 
2) zajištění výběru dodavatele inženýrské činnosti, 
3) zajištění výběru zpracovatele dotační žádosti a dotačního managementu 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit zpracování ZD pro 
výběr zhotovitele stavby, výběr dodavatele IČ a výběr zpracovatele dotační žádosti a dotačního 
managementu. 
                                                                                                        Termín: do 30.8.2011 

USNESENÍ Č. 487/2011 

Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady II“ v IPRM zóna Lidové sady 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu „Parky Lidové sady II“ v IPRM zóna Lidové sady 
v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 488/2011 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2010 – 2011 ve městě Liberci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

„Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci“ zpracované společností TSML a.s. ze 
dne 29.4.2011   
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a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, ve spolupráci s TSML a.s. zpracovat operační plán zimní údržby 2011 – 2012 místních 
komunikací ve vlastnictví města Liberce a předložit ho ke schválení radě města. 

Termín : 15.10.2011 

USNESENÍ Č. 489/2011 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady                      
obchodní společnosti - projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, 
projednání a schválení výroční zprávy za rok 2010, způsobu rozdělení a užití 
zisku za rok 2010  společnosti  Technické služby města Liberce a. s. 

Rada města Liberec, která dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje  
ve věcech obce jako  jediného společníka  obchodní   společnosti a dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb. obchodní zákoník vykonává působnost valné hromady jako jediný akcionář 
společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem 460 08  Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ 
25007017, po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Řádnou účetní závěrku za rok 2010 
2) Výroční zprávu Technických služeb města Liberce a.s. za rok 2010 
3) Výsledek hospodaření společnosti k 31.12.2010 – zisk ve výši 9,533.576,14 Kč. 
4) Rozdělení výsledku hospodaření Technických služeb města Liberce a.s. za rok 2010 takto: 
 
- doplnění výše zdrojů do sociálního fondu      1,500.000,-Kč 
- do nerozděleného zisku minulých let     8,033.576,14 Kč 

a  u k l á d á  

a) představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce a.s. provést účetní 
rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2010 v účetnictví roku 2011; 

Termín: 30.6.2011 
 
b) předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce a.s. zajistit 
dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku. 

Termín: 30.6.2011 

 

USNESENÍ Č. 490/2011 

Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

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

Rada města po projednání  

z r u š u j e    

v plném znění usnesení č. 265/2011  
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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, 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, pověřenému zastupováním 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  
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení Zastupitelstvu města na 
zasedání dne 26. května 2011 „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“, a to mezi Ing. Matějem 
Horou, Radkem Pospíšilem a Ladislavou Pospíšilovou, , Luďkem Vodenkou a Mgr. Lenkou 
Vodenkovou, a Statutárním městem Liberec.  

 

 

a  s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Ing. Matějem Horou, Radkem Pospíšilem a 
Ladislavou Pospíšilovou, Luďkem Vodenkou a Mgr. Lenkou Vodenkovou, a Statutárním městem 
Liberec,   

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“    

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
a) „Plánovací smlouvu“  předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T:06/2011 
 

b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T:06/2011 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 
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T: 07/2011 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 1/2012 

USNESENÍ Č. 491/2011 

Zrušení usnesení RM č. 264/2011 

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

Rada města po projednání  

z r u š u j e    

v plném znění usnesení č. 264/2011 

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   

1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním 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  
 
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení Zastupitelstvu města na 
zasedání dne 26. května 2011 „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“, a to mezi Ing. Janem 
Imlaufem  a Statutárním městem Liberec.  

 

a  s o u h l a s í   

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Ing. Janem Imlaufem a Statutárním městem Liberec,   
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b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“   

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“  předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T:06/2011 
 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T:06/2011 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 07/2011 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 1/2012 

USNESENÍ Č. 492/2011 

Zrušení usnesení RM č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Rada města po projednání  

z r u š u j e    

v plném znění usnesení č. 362/2011 
 

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, pověřenému zastupováním 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: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.  

 

a  s o u h l a s í   

s uzavřením „plánovací smlouvy“, a to mezi JUDr. Marcelou Alinčovou a Statutárním městem 
Liberec,   

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „plánovací smlouvy“    

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“  předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T:06/2011 
 

b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T:06/2011                                                  
 
c) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 07/2011 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 1/2012  

USNESENÍ Č. 493/2011 

Zrušení usnesení RM č. 218/2011 

Horská ulice - Plánovací smlouva - Viladům Horská 

Rada města po projednání  

z r u š u j e    

v plném znění usnesení č. 218/2011 
 

USNESENÍ Č. 218/2011 
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Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská – změna stavebníka 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“   

a  s c h v a l u j e  

zrušení usnesení Rady města Liberec č. 722/2010 
uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvě, a to mezi panem Petrem Salabou a 
Statutárním městem Liberec,  

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním 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:04/2010 
 
b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 30.5.2011 
 

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

KT: 06/2015  
 

a  s o u h l a s í   

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi panem Petrem Salabou a Statutárním městem 
Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací  smlouvy“   

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“  předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T:06/2011 
 

b) „Plánovací smlouvu“před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T:06/2011 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 07/2011 
 

d)  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 06/2012 

USNESENÍ Č. 494/2011 
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Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

Rada města po projednání  
s o u h l  a s  í  
s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Miroslavem Denkem a Statutárním městem Liberec,   

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“  

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T:06/2011 
 
b)  „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit zastupitelstvu města ke schválení 

T:06/2011 
 

c) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T:07/2011 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.                              

KT: 1/2012  

USNESENÍ Č. 495/2011 

Komunikace Hybešova – plánovací smlouva 

Rada města po projednání  
s o u h l  a s  í  
s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Komerční realitní  s.r.o., sídlem Praha 4, U Habrovky 
247/11, PSČ 140 00 a Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“   

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
a) „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T: 06/2011 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T: 06/2011 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 07/2011 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  předložit „Darovací 
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smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 1/2012  

USNESENÍ Č. 496/2011 

Komunikace Tolstého – plánovací smlouva 

Rada města po projednání  
s o u h l  a s  í  
s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi paní Pardekovou Libuší a Statutárním městem 
Liberec  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“   

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
a) „Plánovací smlouvu“  předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T: 06/2011 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
schválení,   

T: 06/2011 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 07/2011 
 
 
d)  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 6/2012  

USNESENÍ Č. 497/2011 

„Most Ostašovská “  

provizorní a definitivní překládka optické a metalické sítě 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření  „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační 
sítě“ mezi Telefónicou Czech Republic, a.s., IČ 601 93 336, se sídlem 
1) v Praze 4, za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4 a Statutárním městem Liberec (stavebníkem) 
tj. udělení souhlasu a stavebních podmínek pro  provedení provizorní přeložky SO 451 – optické 
sítě a SO 453 metalické sítě, kdy důvodem této překládky je realizace stavby  „Mostu přes I/35 a 
železniční trať ul. Ostašovská“,  
 
2) uzavření  „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační 
sítě“  mezi  Telefónicou Czech Republic, a.s., IČ 601 93 336, se sídlem v Praze 4, za Brumlovkou 
266/2, 140 22, Praha 4 a Statutárním městem Liberec (stavebníkem) tj. udělení souhlasu a 
stavebních podmínek pro  provedení definitivní  přeložky SO 452 – optické sítě a SO 454 
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metalické sítě, kdy důvodem této překládky je realizace stavby  „Mostu přes I/35 a železniční trať 
ul. Ostašovská 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
- zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Most přes I/35 a železniční trať ul. Ostašovská“  uzavření 
výše uvedených „Smluv“ mezi Telefónicou Czech Republic, a.s., IČ 601 93 336, se sídlem v Praze 
4, za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4 a Statutárním městem Liberec.   

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 498/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu 
městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
 
1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace: 3,303.720,- Kč   
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 788.939,- Kč  
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace       
    1,092.361,- Kč  
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 1,336.247,- Kč  
5. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace: 10,159.823,- Kč 

s c h v a l u j e   

1.    založení samostatných zakázek v rámci „Povodňových škod na komunikacích,“  
1.1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická,  
1.2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, 
1.3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, 
1.4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce,  
 
2. založení projektu v rámci  „Povodňových škod na komunikacích,“  
2.1. úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská,  
 
3.  zahájení přípravných prací vedoucích k úspěšné realizaci uvedených akcí,  
 
4.  návrh financování uvedených akcí,  
 
5. časový harmonogram akcí,  
 
6. vyhlášení  příslušných výběrových řízení v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 RM  
k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ na zhotovitele stavebních  
prací souvisejících s povodňovými škodami na komunikacích z r. 2010,  
6.1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická,   
6.2.  Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, 
6.3.  Oprava odvodnění ul. K Bucharce,  
6.4. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská,  
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7. u již zahájené akce „Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu“ zahájit přípravné práce pro rozšíření 
projektu a jeho níslednou realizaci, 

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit: 
 
1. prostřednictvím odboru technické správy veřejného majetku vyhlásit, provést administraci  a 
vyhodnocení výběrových řízení v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 RM“ na  dodavatele 
stavebních prací na akce:     
 - Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická 
Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, 
Oprava odvodnění ul. K Bucharce,  

KT: 07/2011 
 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a v souladu se „Směrnicí rady města č. 
09 RM“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele 
stavebních prací, pro akci Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská,  

KT: 07/2011 
 
3. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedených výběrových řízení  zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akcí, 

KT: 08/2011 
 
4. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu  realizace akcí: 
4.1. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská - 500.000,- Kč  

KT: 11/2011 
 
5. přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR přeložit zastupitelstvu Statutárního města 
Liberec ke schválení.   

KT: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 499/2011 

Realizace akcí: Jungmannova – dopravní značení (úsek křiž. Švermova x 
Mydlářská – křiž. Jungmannova x Wintrova) 

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) u akce „Jungmannova – dopravní značení (úsek křiž. Švermova x Mydlářská – křiž. 
Jungmannova x Wintrova)“ nový termín dokončení díla, a to 15.8.2011 
2) u akce „Jungmannova – dopravní značení (úsek křiž. Švermova x Mydlářská – křiž. 
Jungmannova x Wintrova)“ realizaci popsaných víceprací s důsledkem navýšení stávající celkové 
ceny díla o 70.000,- Kč  na novou celkovou cenu 604.782,- Kč  včetně DPH,  

u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, na akci „„Jungmannova – dopravní značení (úsek křiž. Švermova x Mydlářská – křiž. 
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Jungmannova x Wintrova) zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu – dodatku č. 1  ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací společností 1. Jizerskohorská stavební společnost, 
s.r.o., dle výše schválených podmínek.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 500/2011 

Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 3631/2, k. ú. Liberec – ulice Na 
Zátoči 

Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby, financování 

Rada města po projednání  

r u š í  

část usnesení č. 19/2011 z 1. zasedání rady města konaného dne 11.1.2011: 
„3) zpracovat návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a předložit ho ke 
schválení radě města“, 

s c h v a l u j e   

1) realizaci akce „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči“, 
2) časový a finanční harmonogram akce „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec 
– ulice Na Zátoči“,  
3) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči“ 
v souladu se Směrnicí rady města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec, 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku: 
  
1) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči“ 
v souladu se Směrnicí rady města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec, 

T: neprodleně 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní dokument s 
vítězným uchazečem a akci realizovat, 

T: 30.11.2011 – kontrolní 
3) zajistit činnosti související s výkonem technického dozoru investora prostřednictvím externího 
dodavatele.  

T: 30.11.2011 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 501/2011 

Komunikace Plátenická – oprava chodníku 

Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby, financování 

Rada města po projednání  

r u š í  

část usnesení č. 110/2011 ze 4. zasedání rady města konaného dne 8.2.2011: 
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„3) zpracovat návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a předložit ho ke 
schválení radě města“, 

s c h v a l u j e   

1) realizaci akce „Komunikace Plátenická – oprava chodníku“, 
2) časový a finanční harmonogram akce „Komunikace Plátenická – oprava chodníku“,  
3) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Komunikace Plátenická – oprava chodníku“ v souladu se Směrnicí rady 
města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 
a  u k l á d á  
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku:  
1) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Komunikace Plátenická – oprava chodníku“ v souladu se Směrnicí rady 
města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec 

T: neprodleně 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní dokument s 
vítězným uchazečem a akci realizovat, 

T: 30.11.2011 – kontrolní 
3) zajistit činnosti související s výkonem technického dozoru investora prostřednictvím externího 
dodavatele.  

T: 30.11.2011 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 502/2011 

Revitalizace Rochlice  

Zrušení části usnesení rady města č. 168/2011 

 
Rada města po projednání  

z r u š u j e    

část usnesení č. 168/2011 pod bodem 1. ve znění: 
1. sloučení  projektu  „Revitalizace Rochlice - ul. Burianova“  s  projektem „Revitalizace 
Rochlice“. 

USNESENÍ Č. 503/2011 

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 a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“  
na komunikaci Boční  pro držitele ZTP pana Milana Bozděcha 
 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“  
na komunikaci Finská  pro držitele ZTP pana Leoše Novotného 
 
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“  
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na komunikaci Na Pískovně pro držitele ZTP pana Ervína Šolce 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
1. vydat souhlasné 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: červenec 2011, 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Leoše Novotného a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Finská,   

Termín: červenec 2011, 
 

3. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Ervína Šolce a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Pískovně,   

Termín: červenec 2011. 

USNESENÍ Č. 504/2011 

Cyklostezka Jungmannova – Viadukt  

Poskytnutí dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í     

s přijetím dotace  ve výši 2,102 mil. Kč na akci pro akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ od  
„Státního fondu dopravní infrastruktury ČR“ v rámci dotačního programu „Poskytování příspěvků 
na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“,   

s c h v a l u j e   

pro akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ 
 
1.  zahájení přípravných prací vedoucích k úspěšné realizaci,  
2.  návrh financování,   
3.  časový harmonogram,  
4.  vyhlášení  výběrového řízení v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání ve- 
řejných zakázek statutárním městem Liberec“ na zhotovitele stavebních prací,  

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit: 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a v souladu se „Směrnicí rady města č. 
09 RM“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele 
stavebních prací na akci : „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ 

KT: 07/2011 
 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT: 08/2011 
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3. přijetí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR přeložit zastupitelstvu Statutárního 
města Liberec ke schválení.   

KT: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 505/2011 

Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací 

Rozšíření zadání projektových prací,  etapizace a financování projektu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. rozšíření zadání akce „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“, 
2. časový a finanční harmonogram akce „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ – etapizaci 
akce,  

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku:  
1. zajistit uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na úpravu dokumentace (rozšíření zadání a 
etapizace), dopracování materiálu pro prezentaci a zpracování projektové dokumentace (DSP, 
DZS) vč. zajištění pravomocného stavebního povolení pro schválené 2 etapy projektu, v celkové 
finanční výši 150.000,-Kč včetně DPH a to se zpracovatelem projektové dokumentace, společností 
Valbek, 

T: 31.7.2011 – kontrolní 
2. zajistit veřejné projednání I. etapy akce „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ a vhodným 
způsobem informovat radu města Liberce o výsledku projednání. 

T: 31.8.2011 

USNESENÍ Č. 506/2011 

Dar stavby komunikace Ječmínkova 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

převod stavby komunikace Ječmínkova a částí pozemků  p.č. 602/1, 602/2, 606, 607/1 v k.ú. 
Ruprechtice  formou daru do správy a vlastnictví Statutárního města Liberec,  

a  s c h v a l u j e  

návrh převodu nového veřejného osvětlení, které tvoří příslušenství  komunikace Ječmínkova, a to 
za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene stavby této infrastruktury a nezbytných práv 
pro výkon správy a údržby  sítě veřejného osvětlení na soukromých pozemcích včetně stavby 
komunikace, 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 
1. odeslat žadateli písemnou informaci o zamítnutí převzetí komunikace Ječmínkové 

Termín : 30.06.2011  
 
2. odeslat žadateli písemný návrh na převzetí stavby nového veřejného osvětlení komunikace 
Ječmínkova a to za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene stavby této infrastruktury a 
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nezbytných práv pro výkon správy a údržby  sítě veřejného osvětlení na soukromých pozemcích 
včetně stavby komunikace. 

Termín : 30.06.2011  

USNESENÍ Č. 507/2011 

Dar stavby komunikace Krameriova 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

převod stavby komunikace Krameriova a pozemku p.č. 2146/1 v k.ú. Ruprechtice do správy a 
vlastnictví Statutárního města Liberec  

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 
zastat žadateli písemnou informaci o zamítnutí převzetí komunikace.  

Termín : 30.06.2011  

USNESENÍ Č. 508/2011 

Záměr Statutárního města Liberec 

Provozování farmářských trhů před obchodním domem Fórum 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměr Statutárního města Liberec – prostřednictvím odboru technické správy veřejného majetku 
provozovat  ve spolupráci  se společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ 27643191 
farmářské trhy v Liberci před obchodním domem Fórum, 

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. ve spolupráci  se společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ 27643191 připravit 
smluvní dokument - smlouvu o organizaci  farmářského trhu v Liberci před obchodním domem 
Fórum a předložit jej radě města ke schválení. 

Termín : 07/2011 

USNESENÍ Č. 509/2011 

Plán realizace obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve 
městě Liberci v roce 2011   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) plán realizace obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci 
v roce 2011 
2) finanční plán obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení v letech 2011 až 
2021         

a  u k l á d á   
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Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
1. zajistit realizaci plánu  obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve 
městě Liberci v roce 2011 uvedeného v tabulce č. 2, a to do výše finančního vyčíslení 
předloženým odborem technické správy veřejného majetku odboru se zhotovitelem ELTODO 
CITELUM s.r.o. na základě stávající uzavřené smlouvy o dílo, 

KT: prosinec 2011 
 
2. zajistit přípravu a uzavření dodatku č. 3  k uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem ELTODO 
CITELUM s.r.o. zohledňující nové finanční plnění obnovy veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení ve městě Liberci v letech 2011 až 2021 dle návrhu odboru technické správy 
veřejného majetku. 

KT: říjen 2011 

USNESENÍ Č. 510/2011 

Údržba vodních prvků ve vlastnictví města Liberec 

Vyhlášení  výběrového řízení na dodavatele prací 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zrušení výběrového řízení na zakázku „Provoz a údržba vodních prvků – Liberec“ z měsíce 
května 2011, 
2. vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele údržby a zajištění provozu vodních prvků 
v městě Liberec dle Směrnice rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,  
1. v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec zajistit  ve spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek vyhlášení, administraci a 
vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení  na výběr zhotovitele údržby a zajištění 
provozu vodních prvků v městě Liberci,  

KT : 08/2011 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT: 08/2011, 
3. vyrozumět účastníka výběrového řízení na akci  „Provoz a údržba vodních prvků – Liberec“ z 
měsíce května 2011 o zrušení výběrového řízení. 

T : 07/2011 

USNESENÍ Č. 511/2011 

Revitalizace Rochlice 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) vypsání veřejné zakázky – formou jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace Rochlice -  
změna technologie“ v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 RM“ a to oslovením firmy 
EUROVIA CS a.s., se sídlem  Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924, 
 
2) složení komise pro jednání a posouzení 
 

 

Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Jitka Píšová  zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
  
Náhradníci komise pro jednání a posouzení   
Martina Rosenbergová primátorka města 
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
  

 

u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,  
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci,  realizaci 
a vyhodnocení veřejné zakázky na akci  „Revitalizace Rochlice -  změna technologie“,  formou 
jednacího řízení bez uveřejnění, 

T: neprodleně 
 

1. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení.  

T: 07/2011 

USNESENÍ Č. 512/2011 

Plán oprav odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci 
v roce 2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Plán oprav odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci v roce 2011, 

s c h v a l u j e   

1) realizaci akce „Odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci v roce 2011“, 
2) časový a finanční harmonogram akce „Odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve 
městě Liberci v roce 2011“,  
3) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci v roce 
2011“ v souladu se Směrnicí rady města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
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majetku,  
1) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, realizaci a 
vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Odstraňování 
havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci v roce 2011“  v souladu se Směrnicí rady 
města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 

T: neprodleně 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní dokument s 
vítězným uchazečem a akci realizovat, 

T: 30.11.2011 – kontrolní 
3) nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2011 ze strany odboru technické 
správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na realizaci celé akce  „Odstraňování 
havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci v roce 2011“ ve výši 7,000.000,-Kč, 
a to převodem z položky 210480750003 Běžná údržba komunikace a zeleň do položky č. 
210420950014 Havarijní opravy komunikací.  

T: 30.6.2011 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 513/2011 

Personální změny ve sdružení Ještěd, z.s.p.o. 

Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

stávající členy výboru sdružení Ještěd, z.s.p.o. se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  
za Statutární město Liberec 
Ing. Jiřího Kittnera, Ing. Tomáše Hampla, a JUDr. Marka Řeháčka,  

a  j m e n u j e   

nové členy výboru sdružení Ještěd, z.s.p.o. za Statutární město Liberec 
 

Martinu Rosenbergovou, Kamila Jana Svobodu, a Lukáše Martina. 

USNESENÍ Č. 514/2011 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města v připravované učební pomůcce ve formě obrazu pro děti mateřských a 
základních škol pod názvem „Moje vlast“  

a  u k l á d á    

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora, 
vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 515/2011 

Změna organizačního řádu MML 

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

předložený návrh strategie a postupu tajemníka MML při přípravě a organizování změn ve 
fungování a řízení Magistrátu města Liberec na období do 31. 10. 2011,  

s c h v a l u j e  

1. změnu stanovení rozdělení pravomocí Magistrátu města Liberec a změnu zařazení odborů pod 
garanty v oblasti I. až VI. podle důvodové zprávy      
2. následující změnu členění odborů magistrátu  
- oddělení správy budov bude převedeno z odboru kancelář tajemníka pod odbor technické správy 
veřejného majetku  
3. změnu přílohy organizačního řádu MML – Organizační struktura MML, vymezení garantů a 
funkční náplně odborů v členění na jednotlivá oddělení v části str. 10 až 12 dle důvodové zprávy   

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vydat změnu novelizací vnitřních předpisů 
MML, 

T: účinnost změn - neprodleně 

 
2. Ing.Tomáši Poznerovi, vedoucímu ekonomického odboru MML, zpracovat a předložit ke 
schválení související rozpočtovou změnu. 

T: účinnost změn -  neprodleně 

USNESENÍ Č. 516/2011 

Dodatek č.7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Liebiegovy vily č. 
7010/05 - změna pronajatých prostor užívaných Libereckou IS a.s. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Liebiegovy vily 
č.7010/05 ze dne 1.12.2005 se společností Liberecká IS, a.s. 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, uzavřít Dodatek č.7 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 7010/05 s Libereckou IS a.s. 

Termín : ihned 

USNESENÍ Č. 517/2011 

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části areálu výstaviště pro účely prodeje 
nábytku a bytových doplňků, výstavní a prodejní činnosti 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy části areálu výstaviště, tj. p.p.č. 2465/1 (9.485m2); p.p.č. 2464 
vč.budovy (1.105 m2); p.p.č. 2465/2 (1.719 m2); p.p.č. 2465/4 vč.budovy č.p.424 (1.461 m2); p.p.č. 
2465/5 (953 m2) vč.budovy; p.p.č. 2473/1 vč.budovy (819 m2); p.p.č. 2473/2 (trafostanice); p.p.č. 
2473/4 (75 m2); p.p.č. 2473/5 (kotelna); p.p.č. 2473/6 vč.budovy (1.422 m2); p.p.č. 2473/7 
(124m2); p.p.č. 2473/8 (120 m2) předem určenému zájemci, stávajícímu provozovateli areálu, 
firmě BOOM nábytek s.r.o., IČ : 25484044, Masarykova 424/5, Liberec 1-Staré město, a to na 
dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou 
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a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, uzavřít nájemní smlouvu se společností BOOM 
nábytek s.r.o., IČ : 25484044, Masarykova 424/5, Liberec 1-Staré město. 

Termín :  červen 2011 

USNESENÍ Č. 518/2011 

Pronájem propagačních a reklamních ploch - výpověď stávající smlouvy a 
příprava nového výběrového řízení na dodavatele 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměr vypovědět stávající smlouvu s firmou Jiří Jaroš – Propagace, Oldřichova 201, Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, vypovědět stávající smlouvu a 
připravit výběrové řízení na provozovatele reklamních a plakátovacích ploch, a to v rozsahu 
uvedeném v důvodové zprávě. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 519/2011 

Schválení výroční zprávy společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. za rok 2010 ve 
funkci valné hromady 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

Výroční zprávu za rok 2010 v úplném znění, ztrátu ve výši 9,029.000,- Kč a její převedení na 
položku neuhrazené ztráty z minulých let. 

USNESENÍ Č. 520/2011 

Doplnění Osadního výboru Kateřinky o čtyři členy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se zvýšením počtu členů Osadního výboru v Liberci XVII – Kateřinkách o čtyři členy tj. na 
celkový počet jedenáct členů,  

n a v r h u j e   

rozšířit členy Osadního výboru v Liberci XVII – Kateřinkách o: 
pana Ing. Tomáše Honzejka 
pana Ing. Martina Duška, 
pana Petra Čermáka,  
paní Ing. Marii Raslovou,  

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál zastupitelstvu města ke 
schválení. 
                                                                                                           T: 30.6.2011 
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Změna v personálním složení kontrolního výboru 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 521/2011 

Změna v personálním složení správní rady Ekofondu Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci člena správní rady Ekofondu Mgr. Petra Černého,  

a  s o u h l a s í   

s návrhem na jmenování nové členky správní rady Ekofondu paní Věry Dostrašilové,  

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento bod k projednání Zastupitelstvu města 
Liberec. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 522/2011 

Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení          
Kamila Jana Svobody z funkce předsedy výboru pro rozvoj a územní plánování, 
Ing. Jiřího Rutkovského z funkce člena výboru pro rozvoj a územní plánování 

a  d o p o r u č u j e   

jmenovat           
Ing. Karolínu Hrbkovou do funkce předsedy výboru pro rozvoj a územní plánování, 
Ing. Ivana Macháčka do funkce člena výboru pro rozvoj a územní plánování 
a  u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit tyto změny k projednání 
v zastupitelstvu města. 

Termín: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 523/2011 

Pověření určeného zastupitele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města  
- vzít na vědomí odstoupení Ing. Karolíny Hrbkové z funkce určeného zastupitele pro jednání 
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, 
- pověřit Ing. Jiřího Rutkovského jako určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace 

a  u k l á d á  
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh na pověření určeného 
zastupitele k projednání v zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 524/2011 

Změna v personálním složení Humanitní komise Rady města Liberec 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

členku Humanitní komise Rady města Liberec paní Annu Švejdovou,  

a  j m e n u j e   

členkou Humanitní komise Rady města Liberec paní Radku Kyzlíkovou. 

USNESENÍ Č. 525/2011 

Změna předsedy komise pro veřejné zakázky a volba nového člena komise pro 
veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Mgr. Věru Skřivánkovou z funkce předsedkyně komise pro veřejné zakázky   

a  j m e n u j e        

Ing. Tomáše Kuncíře do funkce předsedy komise pro veřejné zakázky 

a  v o l í     

nového člena komise pro veřejné zakázky Ing. Jiřího Kittnera. 

USNESENÍ Č. 526/2011 

Změna v personálním složení komisí Rady města Liberec 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

- člena Komise pro životní prostředí Rady města Liberec pana Daniela Horáčka 
- člena Komise kulturní a památkové Rady města Liberec pana Mgr. Jaroslava Tauchmana,  
 - člena Komise pro rozvojové projekty a  výběr investorů Rady města Liberec Mgr. Květoslavu 
Morávkovou,  
- člena Komise pro výběrová řízení a prodej majetku Rady města Liberec Ing. Arch. Marii 
Procházkovou,  
- člena Komise dopravy Rady města Liberec pana Ctibora Vimmera,  
- člena Komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů Rady města Liberec Ing. Hanu 
Fialovou Csc.,  

a  j m e n u j e   

- členkou komise pro životní prostředí paní Janu Žižkovou,  
- členkou Komise kulturní a památkové Mgr. Dagmar Vilhelmovou,  
- členem Komise pro rozvojové projekty a výběr investorů Ing. Ivana Macháčka,  
- členkou Komise pro výběrová řízení a prodej majetku paní Annu Švejdovou,  
- členem Komise dopravy pana Martina Cicvárka,  
- členkou Komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů paní Věru Dostrašilovou. 
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USNESENÍ Č. 527/2011 

Souhrnná zpráva o činnosti komisí Rady města Liberec za období leden - květen 
2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Souhrnnou zprávu o činnosti komisí Rady města Liberec za období leden - květen 2011. 

USNESENÍ Č. 528/2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 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. 529/2011 

Organizační zajištění 6. zasedání zastupitelstva města konaného 30. června 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 6. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 30. června 2011 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1.    Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace 
4. Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178 
5. Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o. p. s. 
6. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011 
7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 04/09 
8. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Janě Šorejsové 
9. MŠ Klíček - realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 
10. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 N-CZ na 

realizaci projektu „Česko-německý kulturní portál“ 
11. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 N-CZ na 

realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2011“ 
12. Přijetí dotace z „Fondu Asekol“ - Grantové řízení 2011 
13. Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec 

Poskytnutí dotace od MMR ČR 
14. Cyklostezka Jungmannova - Viadukt - Poskytnutí dotace 
15. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravo-váním 

žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec  
16. Podání dotační žádosti - „Parky Lidové sady II“ - IPRM zóna Lidové sady 
17. Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně 
18. Zřízení přípravného stupně základní školy speciální - Základní škola praktická a Základní 

škola speciální, Liberec, Orlí 140/7 
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19. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Centra sociální a zdravotní péče Liberec, příspěvkové 
organizace 

20. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Kulturními službami 
Liberec, s. r. o. a dohoda o vyrovnání 

21. Změna usnesení ZM č. 15/2011 a č. 83/2011 - navýšení čerpání schválených akcí Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

22. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
23. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
24. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec v 5. kole roku 2011 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
25. Návrh na úpravu statutu Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
26. Návrh na vydání 38. změny Územního plánu města Liberec 
27. Rozdělení 49. změny Územního plánu města Liberec 
28. Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p. p. č. 89, k. ú. Karlinky - U Lesíčka 
29. Zrušení usnesení RM č. 264/2011 

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

30. Zrušení usnesení RM č. 362/2011 
Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva 

31. Zrušení usnesení RM č. 218/2011 - Horská ul.  
Plánovací smlouva - Viladům Horská 

32. Komunikace Za Domovem - plánovací smlouva 
33. Komunikace Hybešova - plánovací smlouva 
34. Komunikace Tolstého - plánovací smlouva 
35. Doplnění Osadního výboru Kateřinky o čtyři členy 
36. Změny v personálním složení ve výboru pro rozvoj a územní plánování 
37. Pověření určeného zastupitele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 
38. Změna v personálním složení správní rady Ekofondu SML 
39. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2011 
40. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. 

května 2011 
41. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 

 

Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I.  Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2011 
II. Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka - vedoucího odboru Kancelář 
primátora Magistrátu města Liberec, konaného dne 30. května 2011 
 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 436 /2011 

                    k usnesení č. 478 /2011 
 
 
 

 

 

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