
 

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

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 30. 8. 2011 

USNESENÍ Č. 569/2011 

Připomínka k územnímu plánu Jablonec nad Nisou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uplatnění připomínky z hlediska využití navazujícího území 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit uplatnění této námitky nejpozději do 15 dnů ode 
dne veřejného projednání konceptu územního plánu Jablonce nad Nisou, které proběhlo dne 17. 
srpna 2011. 

Termín: do 1.9.2011 

USNESENÍ Č. 570/2011 

Rozhodnutí ÚOHS - zrušení zadávacího řízení Revitalizace Soukenného náměstí 
– realizace 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

- Rozhodnutí ÚOHS, kterým ruší rozhodnutí zadavatele ze dne 21.12.2010 o zrušení zadávacího 
řízení ve věci veřejné zakázky „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ 
- Povinnost uhradit pokutu ve výši 100.000,- Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 
30.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit úhradu pokuty ve výši 100.000,- Kč a nákladů řízení ve výši 30.000,- Kč v souladu 
s rozhodnutím a vstoupit v jednání se zhotoviteli stavby na posunutí realizace. 

T: 27. října 2011 

USNESENÍ Č. 571/2011 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. pololetí 2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 
2011 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města 
dne 8. 9. 2011. 
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USNESENÍ Č. 572/2011 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2011 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2011 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 
Statutárního města Liberec na rok 2011 zastupitelstvu města dne  8. 9. 2011 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 573/2011 

Daň z nemovitostí 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1) s návrhem na vydání Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2011, o 
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
 
2) s návrhem na vydání Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 2/2011, o použití 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit Obecně závazné vyhlášky SML    
č. 1/2011 a 2/2011 k projednání zastupitelstvu města.        

T: 8.9.2011  

USNESENÍ Č. 574/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
II. Pronájem pozemků 
1. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1637/3- 110m2, k.ú. Liberec na dobu 
neurčitou za roční nájemné 1.100,-Kč pro manželé Ivanu a Jana Davidovi. 
2. Rada města schvaluje nájem části pozemku p.č. 5806/1, k.ú. Liberec o výměře 12m²  na dobu 
neurčitou pro SBD Pozemní stavby Liberec, IČO: 00042722, se sídlem Mlýnská 611, 460 01 
Liberec 1, za roční  nájemné ve výši 420,- Kč. 
3. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1171/1- 80m2- zahrada, k.ú. Rochlice u 
Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 800,-Kč pro manželé Čestmíra a Martinu Kněbortovi. 
4. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1281- 40m2 (zahrada), 10 m2 (pozemek pod 
altánem), 100 m2 (údržba zeleně - výpůjčka), k.ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční 
nájemné 750,-Kč pro paní Kamilu Andrlovou. 
5. Rada města schvaluje pronájem části pozemků p.č. 1282/1 - 36m2 - zahrada, p.č. 1283/1- 73 m2 
– zahrada, vše k.ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 1.090,-Kč pro paní 
Věru Pekárkovou a pana Ing. Vladimíra Lišku. 
6. Rada města schvaluje nájem pozemku p.č. 1558/33, k.ú. Rochlice u Liberce o výměře 46m² na 
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dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6-ti měsíců pro Český Hydrometeorologický ústav, IČO: 
00020699, se sídlem Na Šabatce 17, 143 06  Praha 12 - Pomořany, za roční  nájemné ve výši 
1.610,- Kč. 
7. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 322/1 - 150m2 - zahrada, k.ú. Dolní 
Hanychov na dobu neurčitou za roční nájemné 1.500,-Kč pro manžele  Petra a Martinu Bittnerovi. 
8. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 602/163 - 220m2 - zahrada, k.ú. Staré 
Pavlovice na dobu neurčitou za roční nájemné 2.200,-Kč pro manžele Pavla a Ivanu Jašurkovi. 
9. Rada města schvaluje nájem části pozemku p.č. 825/44, k.ú. Staré Pavlovice o výměře 8m2 na 
dobu neurčitou pro fyzickou osobu Jiří Jisl, IČ: 74582330, se sídlem Domažlická 771/21, 460 07 
Liberec 7  za cenu 24.000,-Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace. 
10. Rada města neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 843/1- 295m2 - přístup a parkování, k.ú. 
Ruprechtice na dobu neurčitou za roční nájemné 20.650,- Kč. 
11. Rada města schvaluje pronájem pozemků p.č. 948/2- 16m2 (pozemek pod altánem), pozemek 
p.č. 948/1- 250m2 (zahrada), 234m2 (údržba zeleně - výpůjčka), vše k.ú. Ruprechtice na dobu 
neurčitou za roční nájemné 3.060,-Kč pro paní Pavlu Průškovou. 
12. Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 2107/5 - 398 m2 (zahrada), k.ú. Starý Harcov na 
dobu neurčitou za roční nájemné 3.980,-Kč pro manžele Romana a Annu Wollmannovi. 
13. Rada města schvaluje pronájem pozemku p.č. 257 - 315m2 (zahrada), 2.140m2 (údržba zeleně- 
výpůjčka), k.ú. Vesec u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 3.150,-Kč pro manžele 
Zdeňka a Mgr. Ludmilu Moravcovi. 
14. Rada města schvaluje nájem pozemku p.č. 764/45, k.ú. Vesec u Liberce o výměře 87m² na 
dobu neurčitou pro Mgr. Lukáše Houdu, Romana Lempa, Bc. Petru Kábrtovou, Janu Robovou, 
Roberta Bulana, Jana Pirkla, Jana Trněného, za roční  nájemné ve výši 3.045,- Kč. 

 

III.  Výpůjčka pozemku 
Rada města neschvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2103/1, k.ú. Liberec o výměře 150 m2 na 
dobu neurčitou  pro manžele Janu a Ivana Chocholoušovi. 

 
IV.   Pronájem budovy 
Rada města dne 30.8.2011 schvaluje pronájem budovy - kostela, stojícího na pozemku p.č. 459, 
v k.ú. Horní Suchá u Liberce, pro Spolek přátel Ostašova, občanské sdružení, se sídlem Křižanská 
98, Liberec 22, IČ: 22849840, nájemné: 1,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, stavební úpravy na 
vlastní náklady.      
                                                         
V. Záměr směny pozemků 
1. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 796/2, k.ú. Staré 
Pavlovice  
ve společném jmění manželů: 
Mgr. Ervín Scholze a Mgr. Radomíra Scholzová,  
za pozemek p.č. 796/53, k.ú. Staré Pavlovice  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 
2. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje záměr směny částí pozemků p.č. 796/3 a 796/5, k.ú. Staré 
Pavlovice  
ve vlastnictví: 
Luboš Pilař 
za pozemky p.č. 796/16 a 796/44, k.ú. Staré Pavlovice  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 
3. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 796/6, k.ú. Staré 
Pavlovice  
ve společném jmění manželů: 
Jindřich Kirschläger 
a Věra Kirschlägerová,  
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za pozemek p.č. 796/40, k.ú. Staré Pavlovice  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 
4. Rada města dne 30.8.2011 neschvaluje záměr směny pozemku p.č. 335/9, k.ú. Františkov u 
Liberce  
ve vlastnictví: 
Daniel Tomeš 
za pozemky p.č. 115, 116 a 117, k.ú. Janův Důl u Liberce  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 

 
VI. Záměr výkupu pozemků 
1. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 245, k.ú. Pilínkov ve 
vlastnictví: 
Mgr. Vlasta Polreichová 
2. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 2056/1, k.ú. Vesec u 
Liberce ve vlastnictví: 
 Ing. Lenka Polanová 
 za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
 
VII. Změna usnesení RM 
1. Rozšíření  předmětu  věcného břemene 
1. Rada města dne 30.8.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 332/2011/IV/1 ze dne 17. 5. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu a kanalizace, příjezdu a přístupu 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 4141/3, 4122/1, 4125, 4130/1, 4135/1, 4141/1, 4142/1, 
4144, 5864/2, 5869, 4114/1 k.ú. Liberec, na dobu  existence stavby vodárenského zařízení pro 
Severočeskou vodárenskou společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, 
s podmínkou složení jistiny ve výši 151.800,- Kč.  
2. Rada města dne 30.8.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 630/08/IX/2 ze dne 18. 11. 2008 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemcích p.č. 560/1, 603, 624/1, 641/1, 700/1, 700/8, 705/1, 705/3, 712/1 , k. 
ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
3. Rada města dne  30. 8. 2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 139//09/V/4 ze dne 17. 3. 2009. 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1554/2, 1554/5, 1555/1, 1555/4, 1556/2, 1558/4, 
1558/28, 1558/35, 1558/36, 1567/4, 1578/2, 1578/7, 1578/8, 1578/9, 1578/10, 1578/12, 1578/13, 
1578/14, 1578/17, 1578/18, 1716/162, 1716/163, 1716/164, 1716/165, 1716/171, 1716/172, 
2218/3, 2218/5, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro 
Telefónicu Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez 
DPH. 
4. Rada města dne 30.8.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 461/07/IX/5 ze dne 18. 9. 2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 681, 182/7 k. ú. Dolní Hanychov, pozemku p. č. 338, 
k. ú. Karlinky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 24729035, za cenu 56,- Kč/m2  bez DPH. 
5. Rada města dne 30.8.2011  po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 395/2011/VII/1 ze dne 7. 6. 2011. 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1348/1, 1357/13, 1361/1, 1361/2, 1375/1, 1375/6, 
1380/4, 1382/8, 1393/10, k. ú. Růžodol I., na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro 
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Telefónicu Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez 
DPH. 
6. Rada města dne 30.8.2011  po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 536/2011/VI/6 ze dne 19. 7. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku p. č. 1185, k. ú. Krásná 
Studánka na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka  pozemků p. č. 
150/1, 885/5, k. ú. Krásná Studánka a budovy č. p. 121 na pozemku p. č. 150/1, jejichž vlastníkem 
je v současné  době Šembera Jiří, za cenu  5.000,- Kč bez DPH. 
 
2. Změna subjektu      
Rada města dne 30.8.2011 po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 72/2011/VII. ze dne 1.2.2011 
b)  schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 796/4, k.ú. Staré Pavlovice  
ve společném jmění manželů: 
Ing. Jan Daněk 
a Mgr. Jana Daňková, 
za pozemek p.č. 796/68, k.ú. Staré Pavlovice  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 

 
VIII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 30. 8. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení sdělovacího 
vedení (technická infrastruktura), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 10, 5754, 
5757/1, 5763/1, 5763/2, 5765/1, 5765/2, 5767  k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, IČ: 25450131 
bezúplatně. 
2. Rada města dne 30. 8. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a kanalizace 
na pozemku p. č. 1244/2, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné   inženýrské 
sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1562/6,  k. ú. Rochlice u Liberce,  jehož vlastníkem jsou 
v současné  době Adam Pavel a  Adamová Petra, za podmínky složení jistiny ve výši  1.600,- Kč. 
3. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  inženýrských sítí 
(vodovod, splašková a dešťová kanalizace), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 1567/2, 1568/2, 1567/4, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby 
příslušné   inženýrské sítě pro JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST s. r. o., 
Javorník čp. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43, Český Dub, za podmínky  složení jistiny ve výši 
18.760,- Kč.  
4. Rada města dne 30. 8. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a kanalizace 
na pozemku p. č. 430/1, 431, k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu existence stavby příslušné   
inženýrské sítě  ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 221/1,  k. ú. Janův Důl u Liberce,  jehož 
vlastníkem jsou v současné  době Oumrt Martin a Oumrtová Jana, za podmínky složení jistiny ve 
výši 10.000,- Kč. 
5. Rada města dne 30.8.2011 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. Janův Důl 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 podmínky  složení jistiny ve výši 19.200,- Kč. 
6. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 841/1, k. ú. 
Františkov u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, 
a.s., tř. Milady Horákové 641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za  podmínky  složení jistiny ve 
výši 489.000,- Kč.  
7. Rada města dne 30. 8. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 642/2, 642/3, 652/4, 653 k. ú. Staré 
Pavlovice, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení jistiny ve výši 75.000,- Kč. 
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8. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  STL plynovodní 
přípojky  přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1891/1, k. ú. 
Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Ing. Petra Kašpara, za 
podmínky  složení jistiny ve výši 5.000,- Kč.  
9. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vodovodu a 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 145, 739/1, 1238/1, 
1238/4, k. ú. Starý Harcov, na dobu  existence  stavby pro: Severočeská vodárenská společnost, a. 
s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky  složení jistiny ve výši 29.800,-
Kč. 
10. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 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 podmínky  složení jistiny ve výši 1.200,-Kč. 
11. Rada města dne 30.8.2011  schvaluje  zřízení věcného břemene strpění uložení  inženýrských 
sítí (vodovodní a plynovodní přípojky), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. 
č. 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro vlastníka 
pozemku p. č. 1120/3, 1121/1, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době Čiháková 
Monika, za podmínky  složení jistiny ve výši 10.000,- Kč.  
12. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 12, k. ú. Vesec 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 podmínky  složení jistiny ve výši 5.000,- Kč. 
13. Rada města dne 30. 8. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 67/1 k. ú. Vesec 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 podmínky složení jistiny ve výši 90.000,-Kč. 
14. Rada města dne 30. 8. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a kanalizace 
na pozemku p. č. 1387, k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1389, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné  
době Ing. Pavlů Václav, za podmínky složení jistiny ve výši  30.000,- Kč. 
15. Rada města dne 30.8.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vodovodní a 
kanalizační  přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1467/1, k. ú. 
Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 
1467/2, 1464/2 k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné době Mužíček Roman, za podmínky  
složení jistiny ve výši 12.025,- Kč.  
16. Rada města dne 30. 8. 2011 neschvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes 
pozemek p. č. 1201/1, k. ú. Starý Harcov, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1198 k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době Musílková Dana, za podmínky 
složení jistiny ve výši  3.400,- Kč. 
17. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5921, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby 
plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 
567, za podmínky  složení jistiny ve výši 15.000,- Kč. 
18. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 446, 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 podmínky  složení jistiny ve výši 5.000,- Kč. 
19. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1034/1, 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 podmínky  složení jistiny ve výši 5.000,- Kč. 
20. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a kanalizační  
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1034/1, k. ú. Doubí u 
Liberce na dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka pozemku p. č. 
862/22 k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době Vodičková Radka,  za podmínky složení 
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jistiny ve výši 10.000,- Kč.  
s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
I. Prodej pozemků  
1. Privatizace nemovitostí      
Rada města  dne 30. 8. 2011 souhlasí s prodejem  nemovitostí: 
pozemky  p.č. 3735/2, 3735/3, k. ú. Liberec 
kupujícím :  
Bohumil  Kačírek, Alena Kačírková,  
za kupní cenu  14.000, - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

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

 T: 8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 575/2011 

Směna pozemku p.č. 2593/2 v k.ú. Liberec za pozemek p.č. 159/1 v k.ú. Kunratice 
u Liberce – možnost doplatku směny formou pravidelných splátek 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s úhradou doplatku směny pozemku p.č. 2593/2 v k.ú. Liberec za pozemek p.č. 159/1 v k.ú. 
Kunratice u Liberce formou pravidelných splátek ve výši 3,000.000,- Kč/rok a poslední splátkou 
ve výši 1,902.832,- Kč (celkem 19,902.832,- Kč) a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné 
s Ing. Jaromírem Johannem. 

u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, 
předložit smlouvu o smlouvě budoucí směnné ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27.10.2011 

USNESENÍ Č. 576/2011 

Převzetí stavby komunikace na pozemku p.č. 605/15 v k.ú. Doubí u Liberce a 
s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru – Obilná ulice  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s převzetím stavby komunikace na pozemku p.č. 605/15, k.ú. Doubí u Liberce, a uzavřením 
darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 605/15, k.ú. Doubí u Liberce, se společností Hoffmann 
a Žižák spol. s r.o., č.p. 255, Zápy, IČ: 62957813 

u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města.   

T: 8.9.2011 
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USNESENÍ Č. 577/2011 

Nevyužití předkupního práva - nám. Štefánikovo 781, Liberec 1 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č.781/4 
v budově čp. 781, nám. Štefánikovo, Liberec 1, spoluvlastnický podíl o velikosti 21/100 na 
společných částech budovy čp. 781, nám. Štefánikovo, Liberec 1 a spoluvlastnický podíl  o 
velikosti  21/100 na pozemcích p.č. 3079 a p.č. 3078, k.ú.Liberec, za cenu  3,350.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 578/2011 

Zrušení předkupního práva - Puškinova 78, Liberec 24 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: spoluvlastnický podíl o 
velikosti ½ na budově čp. 78, ul. Puškinova, Liberec 24 včetně spoluvlastnického podílu o 
velikosti ½  na pozemku p.č. 265, k.ú.Pilínkov, po zaplacení poplatku ve výši 15.200,- Kč. 

USNESENÍ Č. 579/2011 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kanalizační přípojky, 
přístupu  pro opravy a údržbu na p.p.č. 926, 888 a 927 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č.p. 839 na p.p.č. 901 a 
p.p.č. 901 v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Roberta Landy, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
cenu 13.400,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem. 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2929/1 v k.ú.Vratislavice 
nad Nisou na dobu existence stavby veřejné komunikační sítě pro Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ  601 93 336 za cenu 20.000,-Kč bez DPH za podmínek 
stanovených technickým odborem.  
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kanalizační přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2929/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné  inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č.p. 737 na p.p.č. 834 a p.p.č. 834 
v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Jana Hartmanna, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 
5.000,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem.  
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, přístupu 
pro opravy a údržbu na p.p.č. 1105 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za 
cenu 1.600,- Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem.  
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2301 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za 
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cenu 10.000,- Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem. 
6. 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. 1352/4 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou na dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí 
n.L., IČ 272 95 567 (investor stavby BOSCOFOLMAVA spol. s r.o., Zlatnická 1128/6, Praha 1, 
IČ 480 37 338) za cenu 1.800,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem. 
7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1954 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za 
cenu 15.000,- Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem. 
8. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu nadzemního 
vedení veřejné komunikační sítě včetně podpěr (9 sloupů), přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 
590, 593 a 3024 v k.ú.Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby veřejné komunikační sítě 
pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ  601 93 336 za cenu 
107.200,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem.  
9. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kanalizační přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 605/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 606/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 
Tomáše Varnušky,  a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 7.560,-Kč bez DPH za podmínky, že 
kanalizační přípojka povede těsně při hranici p.p.č. 605/1 s p.p.č. 607.  
10. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení 
NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2835 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, 
za cenu 10.000,- Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem. 
11. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene:  
1) zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 590, 593, 2949, 2974/1 
a 3024 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
2) umístění 1 ks rozpojovací skříně v pilíři, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2974/1 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou 
3) umístění 3 ks přípojkové skříně v pilíři a 1 ks rozpojovací skříně v pilíři, přístupu pro opravy a 
údržbu  na p.p.č. 593 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
4) umístění 1 ks betonového sloupu, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 3024 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou 
vše na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 4, IČ 247 29 035, za cenu 694.800,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
II. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle GP č. 
3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Leošovi a Alfrédě Kunovým, za kupní cenu 35.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem II. ke 
schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 580/2011 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
I. Dar pozemku 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s darem stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 2576/3 (LV 3160), parc.č. 2578/3 (LV 3160) a parc. 
č. 2577/1 způsob využití jiná stavba a pozemků parc. č. 2577/1 o výměře 108 m2 a parc. č. 2577/2 
o výměře 100 m2 vše v k.ú. Vratislavice, obec Liberec, Pavlu Vodseďálkovi 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem: 
 
II. Výpůjčka 
Rada města souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy s Dopravním podnikem měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, IČ 47311975, o výpůjčce pozemků p.č. 2465/1, 2465/2, 2465/3 a 2465/4 
v k.ú. Liberec ve vlastnictví statutárního města Liberec.  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem 
I. a návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 8.9.2011  

 

USNESENÍ Č. 581/2011 

Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se žádostí společnosti Vavřincův vrch s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec IV, IČ: 
28718968 týkající se úpravy termínů sjednané Smlouvou o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 
7003/06/0180 pro předložení pravomocného stavebního povolení  a stanovení termínu doby určité 
a  u k l á d á  
Lukáši Martinovi, náměstku primátorky města, 
předložit žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o.  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 8.9.2011 

USNESENÍ Č. 582/2011 

Hřiště U Potůčku - výběr dodavatele 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pro projekt Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku výběr dodavatele stavby, kterou bude na 
základě výsledků podlimitní veřejné zakázky na stavební práce provádět firma TORKRET - 
Zdeněk Bartoň, s. r. o., IČ: 44567961, Bratří Bendů 48, 294 71 Benátky nad Jizerou,   

u k l á d á  

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem.  
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T: 9/2011 

USNESENÍ Č. 583/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Kytička", Liberec, 
Burianova 972/2, příspěvková organizace, Liberec 6 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Kytička“, Liberec, 
Burianova 972/2, příspěvková organizace, Liberec 6, 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. 584/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Pohádka", Liberec, 
Strakonická 211/12, příspěvková organizace, Liberec 9 za období roků 2009 a 
2010 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, 
Strakonická 211/12, příspěvková organizace, Liberec 9, 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. 585/2011 

Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního 
příspěvku poskytnutého společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r. o., 
Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení provozního 
příspěvku poskytnutého z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti JEŠTĚDSKÁ 
SPORTOVNÍ spol. s r. o., Liberec 1, Tržní nám. 1338, za rok 2010, kontrola dodržování uzavřené 
smlouvy.  

USNESENÍ Č. 586/2011 

Přesun mezi plánovanými kontrolami v září a listopadu 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměnu plánovaných kontrol odboru kontroly a interního auditu schválených usnesením rady č. 
213/2011 při zachování celkového ročního plánu kontrol následovně:     
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1) zářijová kontrolní akce č. 13 „Kontrola hospodaření organizace Základní škola s rozšířenou 
výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace, Liberec 5, se zaměřením na 
účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování 
zřizovací listiny za období roků 2009 a 2010“ bude provedena v měsíci listopadu 2011, 
 
2) listopadová kontrolní akce č. 17 „Kontrola čerpání a dokladování příspěvku na provoz 
koupaliště Sluníčko pro Zájmové sdružení koupaliště, Wintrova 493/28, Liberec 2, za období roků 
2009 a 2010“ bude provedena v měsíci září 2011. 

USNESENÍ Č. 587/2011 

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: 
 
7/2011 
 
Prodloužení užívacího práva 
Zadražil Jaroslav     Z18-22 
Zikeš Karel, Ing.     J-68 
Schwedlerová Annemarie    XVII-6 
Klaus Jaroslav     J-67 
Šobrová Jitka     XXII-3 
Černý Vlastislav     L-208 
Kabelák Jan     XII-87 
Řehková Jana     XVIIIS-36 
Kuchynková Marie     STH-12 
P-Srpová Jiřina                 V-27 
Křižanová Jana     IV-9 
Smolík Josef     XI-103 
Slezáková Ilona     XVIIIA-5 
Kožich Jiří, JUDr.     TC-39 
Cinert Vlastimír     XXII-64 
Strnádková Jana     KZ-IV-33 
Hrdlička Milan     KZ-V-14 
Kubíková Tereza     XVIII-37 
Hanušová Oldřiška, Ing.    XVIIIA-8 
Koubek Tomáš, Ing.    XI-34 
Tejnský Jindřich      Z7-9 
Žána Zděnek     XVII-61 
Beneš Bohuslav     ST-6 
Strapek Filip     HK-135 
Kožuchová Karolina                L-210 
Drábková Jana     XXII-66 
 
Nově uzavřené smlouvy 
Jakimičová Vlasta     NO P-231  
Korytář Jan      NO-P-229 
Gajdošík Jan     NO-P-239 

a  u k l á d á  
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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: 16.9.2011 

USNESENÍ Č. 588/2011 

Platový výměr Mgr. Miriam Plačkové, ředitelky Mateřské školy "Rolnička", 
Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

platový výměr Mgr. Miriam Plačkové, ředitelky Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 
340/7, příspěvkové organizace, ke dni 24. 9. 2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 589/2011 

Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy "Rolnička", 
Liberec, Truhlářská 340/7 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitelku Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, 
Truhlářská 340/7,  Věru Metelcovou 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7.     

T: září  2011 

USNESENÍ Č. 590/2011 

Stanovení výše osobního příplatku Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, 
Liberec, ul. Kaplického 384, příspěvkové organizace   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

stanovený osobní příplatek Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 591/2011 
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Souhlas s přijetím darů - Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 
166/27 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím věcných darů v hodnotě 10.415,- Kč a 12.450,- Kč  pro Mateřskou školu „Čtyřlístek“, 
Liberec,  Tovačovského 166/27,  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. 592/2011 

Souhlas s přijetím darů pro základní školy 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím finančního daru  od společnosti SYNER, s. r. o. pro : 
1. Základní školu, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
2. Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci, ve výši 50.000,- Kč 
3. Základní školu, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkovou organizaci, ve výši 10.000,- Kč 
4. Základní školu a Mateřskou školu, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkovou organizaci,  ve výši      
    5.000,- Kč 
5. Základní školu, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
6. Základní školu a Základní uměleckou školu, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkovou     
    organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
7. Základní školu, Liberec, Česká 354, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
8. Základní školu, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
9. Základní školu, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
10. Základní školu, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,-Kč 
11. Základní školu, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkovou organizaci, ve výši 30.000,- Kč 
12. Základní školu, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,-  Kč 
13. Základní školu, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
14. Základní školu, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkovou organizaci, ve výši 20.000,- Kč 
15. Základní školu, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 
16. Základní školu, Liberec, Křížanská 80, příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 593/2011 

Navýšení oboru 79-01-C/01 Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
Husova 142/44 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola z počtu žáků 434 na počet 500 u Základní školy 

            14  



s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace, 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. 594/2011 

Návrh na uzavření smluv o pronájmu nebytových prostor  - Základní škola, 
Liberec, U Školy 222/6 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor  mezi Základní školou, Liberec, U Školy 
222/6, příspěvkovou organizací a Autoškolou Krešlová  na dobu neurčitou 
 
2. s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou, Liberec, U Školy 
222/6, příspěvkovou organizací a Kamilou Seidlovou na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 595/2011 

Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele s 
čerpáním investičního fondu v roce 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec do výše 600.000,- Kč 
na zhotovení fasády nekryté boční stěny Naivního divadla Liberec 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 596/2011 

Přijetí dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 1,01 mil. Kč v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na 
akci "Kulturní a společenské centrum Lidové sady - oprava pravého a levého 
boku opláštění budovy, včetně výměny oken" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  
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s přijetím dotace ve výši 1,01 mil. Kč Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci "Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady - oprava pravého a levého boku opláštění budovy, včetně výměny oken" 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit přijetí dotace ve výši 1,01 mil. Kč z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci "Kulturní a 
společenské centrum Lidové sady - oprava pravého a levého boku opláštění budovy, včetně 
výměny oken" ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 597/2011     

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2010 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2010 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
      předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání  
      Statutárního města Liberec za rok 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.                                                     

T: 8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 598/2011     

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2010 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2010 Zastupitelstvem 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2010 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

T: 8.9.2011 

USNESENÍ Č. 599/2011     

Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2010 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2010 Zastupitelstvem 
města Liberec 
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a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2010 Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 8.9.2011 

USNESENÍ Č. 600/2011     

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 
3,397.776,- Kč na akce: 

 

 
 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Delfínek Elektrický sporák pro školní kuchyň 73.200,- 9/2011 
2. ZŠ Kaplického Konvektomat pro školní kuchyň   114.576,- 9/2011 
3. ZŠ U Soudu Pečící pánev pro školní  kuchyň 110.000,- 9/2011 
4. ZŠ Barvířská Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 670.000,- 9/2011 
5. MŠ Beruška Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 340.000,- 9/2011 
6. MŠ Srdíčko Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 340.000,- 9/2011 
7. ZŠ Aloisina výšina Instalace termoventilů 800.000,- 9/2011 
8. ZŠ Na Výběžku Oprava střechy 300.000,- 9 – 10/11 
9. ZŠ Ještědská Výměna oken 300.000,- 9 – 10/11 
10. MŠ Ostašovská Stavební úpravy – navýšení kapacity 350.000,- 9/2011 

CELKEM 3.397.776,-  
 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
      předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání finančních prostředků z Fondu pro  
      financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 3,397.776,- Kč dle důvodové  
      zprávy. 

Termín: 8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 601/2011     

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 
370.000,-  Kč na rekonstrukci střechy Kulturního a společenského centra Lidové sady  

a  u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve 
výši 370.000,-  Kč na rekonstrukci střechy Kulturního a společenského centra Lidové sady 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                           Termín : 8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 602/2011     

Schválení vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku "MŠ 
Kytička - realizace úspor energie - dodatečné práce" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění "MŠ Kytička - realizace úspor 
energie – dodatečné práce" v souladu s § 23 odst. 7 písmeno a) zákona 137/2006 Sb. v platném 
znění a to oslovením firmy STAVO-UNION, stavební společnost s r.o., se sídlem V Aleji 23, 466 
01 Jablonec nad Nisou, IČ 254 07 317 

 
2) složení komise pro jednání a pro posouzení nabídky na akci „MŠ Kytička – realizace úspor 
energie – dodatečné práce“ 
Jmenovaní členové: 
Kamil Jan Svoboda  náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Petra Tomínová              pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy  
                                             školských, kulturních a sportovních objektů 
Markéta Dörflerová              referent odboru právního a veřejných zakázek 
      
Jmenovaní náhradníci: 
Bc. Jiří Šolc             náměstek primátorky 
Lukáš Martin             náměstek primátorky 
Naďa Burianová             vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace 
Eva Troszoková             referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních  
                                            objektů 
Bc. Linda Jurásková            referent odboru právního a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci 
a vyhodnocení veřejné zakázky na akci "MŠ Kytička - realizace úspor energie – dodatečné práce", 
formou jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín: neprodleně 
 
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení. 

Termín: 9/2011 

USNESENÍ Č. 603/2011     

Schválení vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku "ZŠ 
Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné práce" 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění "ZŠ Aloisina výšina - realizace 
úspor energie – dodatečné práce" v souladu s § 23 odst. 7 písmeno a) zákona 137/2006 Sb. 
v platném znění a to oslovením firmy STATUS a.s., se sídlem Přílepská 1692, 252 63 Roztoky, IČ 
474 71 174 

 
2) složení komise pro jednání a pro posouzení nabídky na akci „ZŠ Aloisina výšina – realizace 
úspor energie – dodatečné práce“ 
Jmenovaní členové: 
Kamil Jan Svoboda  náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Petra Tomínová              pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy  
                                             školských, kulturních a sportovních objektů 
Markéta Dörflerová              referent odboru právního a veřejných zakázek 
      
Jmenovaní náhradníci: 
Bc. Jiří Šolc             náměstek primátorky 
Lukáš Martin             náměstek primátorky 
Naďa Burianová             vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace 
Eva Troszoková             referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních    
                                            objektů 
Bc. Linda Jurásková            referent odboru právního a veřejných zakázek 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
 
a) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci 
a vyhodnocení veřejné zakázky na akci "ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie – dodatečné 
práce", formou jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín: neprodleně 
 
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení. 

                                                                                                                 Termín: 9/2011 

USNESENÍ Č. 604/2011     

Smlouva o smlouvě budoucí s občanským sdružením Centrum Kašpar 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s občanským sdružením Centrum Kašpar dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy o smlouvě budoucí. 

T: 30.8.2011 

USNESENÍ Č. 605/2011    
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Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně nízkého standardu 
Grundzovi Pavlovi v prostoru č. 5, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, 
Pěkníkové Jeleně v prostoru č.6, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, 
Vondráčkové Naděždě v prostoru č.10, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců,  
Šírovi Břetislavovi v prostoru č.13, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců. 
 
2. Přidělení ubytování v ubytovně nízkého standardu: 
Hušlové Jaroslavě prostor č. 14, v ulici Kateřinská č.p.156. 

 
3. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou): 
Kučerové Jitce byt č.33 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071,  
Pallanové Jarmile byt č. 14 o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031, 
Pechové Marii byt č. 305 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172, 
Noskové Jiřině byt č. 102 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173,  
Svatošové Vlastě byt č. 213 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, 

  

4. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným: 
Paulátovi Jiřímu byt  č. 501 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1203,  
Martincovi Milanovi  byt  č. 409 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1204,  
Berkymu Tiborovi byt č. 503 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1205.  
 
5. Přidělení bytu startovacího: 
Vidovičové Ivaně byt č. 20 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580,  
Schovancovi  Jiřímu byt č. 10 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577. 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s  Grundzou Pavlem, Pěkníkovou 
Jelenou, Vondráčkovou Naděždou  a Šírem Břetislavem 

T: září 2011 
 
2. uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu s Hušlovou Jaroslavou 

T: září 2011 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
s Kučerovou Jitkou, Pallanovou Jarmilou, Pechovou Marii, Noskovou Jiřinou a Svatošovou 
Vlastou  

T: září 2011 
 
4. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným nájemným s Paulátem 
Jiřím, Martincem Milanem a Berkym Tiborem 

T: září 2011 
 
5. uzavřít nájemní smlouvy  na byt startovací s  Vidovičovou Ivanou a Schovancem Jiřím 

T: září 2011 

USNESENÍ Č. 606/2011    
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Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem nového užitkového vozu a osobního vozu 
pro potřeby pečovatelské služby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nákup nového užitkového vozu a osobního vozu pro potřeby pečovatelské služby z prostředků 
investičního fondu příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec v maximální 
výši 850.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 607/2011    

Schválení změny odpisového plánu příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec na rok 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec na rok 2011 

a  u k l á d á  

paní 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. 608/2011    

Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec dle zákona č. 
107/2006 Sb. ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou 
konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy ve vztahu k odpovídající 
cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR č. 214/2008 Sb., a to od 1. ledna 2012; 

a  u k l á d á   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat nájemce o jednostranném zvýšení nájemného z bytu.                                

T: 30.9.2011 
 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Anně Krejčové 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 
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USNESENÍ Č. 609/2011    

Souhlas s přijetím věcného daru pro Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím věcného daru v hodnotě 3.500,- Kč pro Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit Bc. Lenku 
Škodovou, ředitelku organizace,  s rozhodnutím Rady města Liberec.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 610/2011    

Úprava přehledu poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování  
prostřednictvím příspěvkové organizace  Komunitní středisko Kontakt Liberec 
s platností od 1.9.2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

úpravu přehledu poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování prostřednictvím příspěvkové 
organizace Komunitní středisko Kontakt  Liberec s platností od 1.9.2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit ředitele 
Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace pana Michaela Dufka 
s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 611/2011    

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce 
z Ministerstva vnitra ČR 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MVČR na rozvoj infrastruktury obce  

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podání žádosti o 
dotaci prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje na MVČR. 

T: září 2011 

USNESENÍ Č. 612/2011    

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM 
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Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ s číslem LB/1139/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod; 
 
2) s přijetím dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 85% celkových 
způsobilých výdajů projektů, nejvýše však 325,531.980,-Kč. 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětnou dotační smlouvu ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: do 8.9.2011 

 

USNESENÍ Č. 613/2011    

Jednací řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - dodatečné práce" v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vypsání jednacího řízení bez uveřejnění „Bazén Liberec – dodatečné práce“ v rámci   
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

 
2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění : 
Martina Rosenbergová  primátorka 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský                           náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru Koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Pavel Smarž                                      referent odboru Koordinátor dotací EU 
Veronika Fialová   referent odboru Koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek předložit Radě SML ke 
schválení. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 614/2011    

Námitka k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uplatnění námitky k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje dle přílohy 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění této námitky na 
Krajském úřadu Libereckého kraje, nejpozději při veřejném projednání, které proběhne 12. září 
2011. 

Termín: do 12.9.2011 

USNESENÍ Č. 615/2011    

Návrh na vydání 49. A změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 49. A změny Územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  49. A změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

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

T: 8.9.2011 

USNESENÍ Č. 616/2011    

Odvolání z funkce a jmenování do funkce manažera prevence kriminality      

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s odvoláním Mgr. Luboše Raisnera  z funkce manažera prevence kriminality a jmenováním Bc. 
Lukáše Poruby do této funkce  

a  u k l á d á    

paní Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit změnu ve funkci manažera prevence 
kriminality zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 617/2011    

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní výchovy a systematického výcviku 
mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti v Liberci       

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní výchovy a systematického výcviku mladých 
cyklistů na dětském dopravním hřišti v Liberci  mezi Libereckým krajem se sídlem Liberec II, U 
Jezu 642/2a, PSČ 461 80 a Statutárním městem Liberec se sídlem Liberec I – Staré Město, nám. 
Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59 
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a  u k l á d á    

Martině Rosenbergové, primátorce města zajistit podepsání  této smlouvy. 

USNESENÍ Č. 618/2011    

Smlouva o dílo č. 4210/06/0009 – Dodatek č. 3 

Údržba komunikací včetně příslušenství a veřejné zeleně 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke „Smlouvě o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností čj. 
4210/06/0009“, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberec 
a.s., ze dne 10.4.2006  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, připravit příslušný smluvní dokument a předložit jej smluvním stranám k jeho podpisu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 619/2011    

Revitalizace Rochlice  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění – vodní prvek 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Revitalizace Rochlice – vodní prvek“–  
dodavatel stavby: EUROVIA CS a.s., se sídlem  Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924,  

u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – vodní prvek“ –  dodavatel stavby, a 
to vítězi řízení  společnosti EUROVIA CS, a.s. IČ 452 74 924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 
Praha 1, 

T: ihned 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících z jednacího řízení bez uveřejnění na zakázku 
„Revitalizace Rochlice – vodní prvek“ – dodavatel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu 
o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností EUROVIA CS, a.s. IČ 452 74 924, se sídlem Národní 
třída 10, 113 19 Praha 1,  po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2011– kontrolní 

USNESENÍ Č. 620/2011    

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

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

průběžnou informaci o  plnění usnesení č. 3662/2010 z 5. mimořádného zasedání rady města  
konaného dne  29.9.2010;    

s c h v a l u j e     

písemné informování Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Libereckého kraje  o 
průběhu  příprav a realizace akcí  „Povodňové škody na komunikacích“ ve městě Liberci;  

a  u k l á d á    

1) Lukáši Martinovi, náměstku primátorky,  
zajištění podání písemné informace o průběhu a realizaci akcí „Povodňové škody na 
komunikacích“ ve městě Liberci na Ministerstvo pro místní rozvoj a Krajský úřad Libereckého 
kraje,    

T: neprodleně   
2) Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
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:     

 

 

Lávka ul. Temná ul. přes Harcovský potok   

Oprava nábřežní zdi ul. Tichá  

Oprava odvodnění ul. Křižanská  

Oprav odvodnění ul. Novinská propustek č. 1., 2 

Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova 

Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch  

Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská v Liberci  

Oprava vozovky pod. železničním mostem ČD v ul. Železniční  

Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárovská  
 

KT: 09/2011 

USNESENÍ Č. 621/2011    

Oprava odvodnění a komunikace Karlinská 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úprava odvodnění  a komunikace Karlinská“ 
dodavatel stavby: Skanska a.s., se sídlem  Chodov, Líbalova 1/1348, 149 00 Praha 4, IČ 262 
71 303 s nabídkovou cenou 5,331.972,- Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. předložit k podpisu a následně ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 
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odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úprava odvodnění a komunikace ul. Karlinská“ –  
dodavatel stavby, všem uchazečům o veřejnou zakázku; 

T: ihned 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská“ – 
dodavatel stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností Skanska a.s., se sídlem  Chodov, Líbalova 1/1348, 149 00 Praha 4,   IČ 262 71 303 
s nabídkovou cenou 5,331.972,- Kč bez DPH, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2011– kontrolní 

USNESENÍ Č. 622/2011    

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. prodloužení stávajícího vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Gagarinova pro držitele 
ZTP/P Marka Pažouta, zastoupeného matkou, paní Petrou Pažoutovou, 
 
2.  zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci U Soudu pro držitele ZTP pana Jiřího Doseděla 

 
3.  zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Sametová pro držitele ZTP paní Věrušku Netušilovou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  

 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku s prodloužením 
stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  Marka Pažouta, zastoupeného 
matkou, paní Petrou Pažoutovou na komunikaci Gagarinova,   
         Termín: říjen 2011, 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jiřího Doseděla a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci U Soudu,   
 
         Termín: říjen 2011, 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Věrušku Netušilovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Sametová.  

         Termín: říjen 2011 

USNESENÍ Č. 623/2011    

Úhrady ceny za věcná břemena pro  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 
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nad Nisou a. s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

v souladu s „Interním předpisem pro zřizování věcných břemen“ věcné břemeno za uložení 
inženýrských sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví Statutárního města Liberec akce 
„Sociální zázemí pro řidiče autobusů“ pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. 
sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3, a to bez úhrady věcného břemena; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. o 
schválení věcného břemena za uložení inženýrských sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec akce „Sociální zázemí pro řidiče autobusů“ pro Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3, a to bez úhrady věcného 
břemena. 
         Termín: 09/2011 

 

USNESENÍ Č. 624/2011    

Nerudovo náměstí - oprava komunikací 

Jednací řízení bez uveřejnění – schválení výsledku 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Nerudovo náměstí – oprava komunikací - 
JŘBU“ –  dodavatel stavby: Strabag a.s., se sídlem  Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha, IČ 
60838744,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - JŘBU“ –  
dodavatel stavby, a to vítězi řízení  společnosti Strabag a.s., se sídlem  Na Bělidle 198/21, 155 00 
Praha, IČ 60838744, 

T: ihned 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících z jednacího řízení bez uveřejnění na  zakázku 
„Nerudovo náměstí – oprava komunikací - JŘBU“ – dodavatel stavby,  předložit k podpisu 
příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  Strabag a.s., se sídlem  Na 
Bělidle 198/21, 155 00 Praha, IČ 60838744 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2011– kontrolní 

USNESENÍ Č. 625/2011    

Uzavření dodatku č. 3 - 8009/2011/17 k nájemní smlouvy nebytového prostoru na 

       28  



adrese ulice Na Výšinách 451/9,  Liberec 5 - změna doby trvání nájmu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 - 8009/2011/17 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o změnu doby 
trvání nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou pro TyfloCentrum Liberec, o.p.s., 
v objektu Na Výšinách 451, Liberec 5 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít příslušný dodatek č. 3  k uvedené nájemní 
smlouvě. 

Termín:  září 2011 

USNESENÍ Č. 626/2011    

Uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 8009/2011/17 na dobu určitou - do 31.12.2011, za 
účelem provozu Galerie u Rytíře v prostorách 1. P. P budovy historické radnice 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 8009/2011/17 na dobu určitou – do 31.12.2011, za účelem 
provozování Galerie u Rytíře v prostorách 1. P. P. budovy historické radnice 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 8009/2011/17 se 
Zoologickou zahradou Liberec. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 627/2011    

Uzavření Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení č. 8009/2011/15 na 
dobu neurčitou v budově Uranu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení č. 8009/2011/15 na dobu neurčitou v 
budově Uranu. 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, uzavřít 
Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení č. 8009/2011/15 na dobu neurčitou v budově 
Uranu s firmou UPC ČR a.s., Závišova 502/5, Praha 4. 

Termín : ihned 

USNESENÍ Č. 628/2011    

Uzavření Dodatku č.3 č.8009/2011/16 ke Smlouvě o výpůjčce č. 5407/07/08 o 
přemístění obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec o. p. s. do 
budovy ul. Masarykova č.p. 625 v Liberci I 

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

uzavření Dodatku č.3 č. 8009/2011/16 ke Smlouvě o výpůjčce č. 5407/07/08 o přemístění obecně 
prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec o.p.s. do prostor přízemí budovy ul. Masarykova 
č.p. 625, Liberec I. (prostory bývalého ředitelství LVT) 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Dodatek č.3 č.8009/2011/16 ke Smlouvě o 
výpůjčce č.5407/07/08 s obecně prospěšnou společností Komunitní práce Liberec o.p.s. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 629/2011    

Novelizace Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem novelizovaného znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. 
s. 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento bod k projednání na zastupitelstvu města. 
         T: 8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 630/2011    

Změna organizačního řádu MML  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

s účinností k 1.1.2012 změnu Organizačního řádu MML – organizační strukturu a organizační 
schéma dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy;  

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit k projednání do 31.10.2011 návrh 
organogramu funkčních pracovních míst MML, 
 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu ekonomického odboru MML, zajistit zpracování návrhu 
rozpočtu SML na rok 2012 dle schválené organizační struktury MML. 

USNESENÍ Č. 631/2011    

Odprodej vraku havarovaného vozidla, RZ 3L5 7300 a nahrazení novým 
vozidlem  

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 426/2011 ze dne 7.6.2011 

s c h v a l u j e  

odprodej havarovaného vozidla Škoda Fabia, RZ 3L5 7300 a uzavření kupní smlouvy se 
společností Pavel Lorenc, Jeronýmova 264, Vysoké Mýto, která učinila nejvyšší nabídku 
v opakované aukci na aukčním portálu AutoOnline, spol. s r.o. a záměr pořízení nového vozu 
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obdobného typu a parametrů náhradou za zničený vůz; 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, uzavřením kupní smlouvy na odprodej havarovaného 
vozu Škoda Fabia, 3L5 7300. 

      T: 16.9.2011 

USNESENÍ Č. 632/2011    

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec 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. 633/2011    

Organizační zajištění 7. zasedání zastupitelstva města konaného 8. září 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 7. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 8. září 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. Převod - dar nebytové jednotky č. 406/01 v budově Matoušova 406, Liberec 3 - Středisko 

rané péče SPRP LIBEREC 
5. Uzavření darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod areálu dětského domova U 

Sirotčince č.p. 407 
6. Převzetí stavby komunikace na pozemku p. č. 605/15 v k. ú. Doubí u Liberce a s tím 

související majetkoprávní vypořádání formou daru - Obilná ulice 
7. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 
8. Vavřincův Vrch, s. r. o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 
9. Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 

Plánovací smlouva 
10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Anně Krejčové 
11. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. pololetí 2011 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2011     
13. Přijetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí 
14. Přijetí dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 1,01 mil. Kč v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci „Kulturní a 
společenské centrum Lidové sady - oprava pravého a levého boku opláštění budovy, včetně 
výměny oken“  

15. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

16. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec za rok 2010 

17. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2010 
18. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2010 
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19. Protokol z kontroly použití poskytnutých finančních prostředků Sportovního fondu za 2. 
pololetí 2010 

20. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací  
22. Návrh na vydání 49.A změny Územního plánu města Liberec 
23. Odvolání a jmenování do funkce manažera prevence kriminality  
24. Novelizace Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s.    
25. Plnění usnesení zastupitelstva města za 2. čtvrtletí 2011         
26. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30. 

června 2011 
27. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 634/2011    

Návrh na úpravu platu ředitele p. o. Městské lesy Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

platový postup ředitele p. o. Městské lesy Liberec, Bc. Jiřího Blimla, do vyššího platového stupně 
spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. června 2011 ve výši dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání příslušného 
platového výměru řediteli p. o. Městské lesy Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 635/2011 

Informace 

Rada města  

b e r e  n a  v ě d o m í  

tyto písemné informace: 
I.    Protokol z kontroly použití poskytnutých finančních prostředků Sportovního fondu za 2.  
      pololetí 2010 
II.  Vyúčtování provozní dotace poskytnuté Technické univerzitě v Liberci 
III. Sportovní areál Ještěd, a.s. – informace o platební neschopnosti v roce 2011 
IV. Plnění usnesení zastupitelstva města za 2. čtvrtletí 2011  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aby zajistil nápravu stavového vztahu se SAJ, a.s 
v této věci. 

 
 
 
 
 

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