
 

U S N E S E N Í  
 15. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 654/2011 

Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřízením zástavního práva k bytovým objektům č. p. 509/7 a 510/9 v ulici Tyršova,  
Liberec V, katastrální území Liberec, ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavních smluv ke 
schválení zastupitelstvu města.   

Termín: 29. 9. 2011 
 

USNESENÍ Č. 655/2011 

Žádost o prominutí úroků z prodlení 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

s prominutím úroků z prodlení manželům Hozákovým, manželům Suchým, a manželům 
Špikovým,  

a  u k l á d á  

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

Termín: 29.9.2011                                    
 

USNESENÍ Č. 656/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 

VII. Záměr prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města dne 20.9.2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.353/2, k.ú.  
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.353/2 za 
cenu 51.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 20.9.2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 353/3, k.ú. Liberec formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku  p.č.353/3 za cenu 51.000,- Kč 



za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada  města dne 20. 9. 2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3100/3, k.ú. Liberec  
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 3100/3 za cenu  
27.000,- Kč. 
4. Rada města dne 20.9.2011 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5118, k.ú. Liberec  
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 5117/1, 5117/6, 5117/7 a 
budovy čp. 335 za cenu cca 18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5.  Rada  města dne 20. 9. 2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6390/15, k.ú. Liberec  
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 6390/15 za cenu  
20.000,- Kč. 
6. Rada města  dne 20. 9. 2011 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 187/2, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 
205, pozemků p.č. 187/3, 197/5 a vlastníka pozemku p.č. 187/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky,  
za cenu  cca 15.000,- Kč,  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města  dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr prodeje prodej   pozemků p.č. 995/4, 997 část, 
5793, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 995/2, 
995/3, k. ú. Liberec, za cenu cca  1,095.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada města dne 20.9.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1016/1, k.ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu cca 147.000,- Kč. 
9. Rada města  dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr prodeje  části pozemku p.č. 2948/3, k. ú. 
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektu na pozemku p.č. 2952, k. 
ú. Liberec za cenu cca 32.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
10. Rada města  dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr   prodeje   pozemku p. č. 3586/4, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení  za cenu 47.000,- Kč. 
11. Rada města dne 20.9.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4570/1, k.ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu cca 36.000,- Kč. 
12. Rada  města  dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr  prodeje  pozemku  p. č.  5932/1 - část, 
5787/1- část, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu cca  989.000,- Kč. 
13. Rada města dne 20. 9. 2011  nechvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 485/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 136.000,- Kč. 
14. Rada města dne 20. 9. 2011  neschvaluje záměr prodeje částí pozemků  p.č. 641/1, 641/2, 
712/1, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 674/1, 
674/2, budovy na pozemku p.č. 673, k. ú. Rochlice u Liberce  za cenu cca 14.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.   
15. Rada města dne 20.9.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1492/1, k.ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce za cenu cca 105.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
16. Rada města dne 20.9.2011 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 712/2, k.ú. Ruprechtice 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.711, 712/1, k.ú. Ruprechtice 
za cenu 7.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
17. Rada města dne 20.9.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 843/1, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 2118/5, 2118/9, 
2118/39, 2118/40, k. ú. Ruprechtice za cenu cca 335.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
18. Rada města dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1964/1, 1976, k.ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu 114.000,- Kč. 
19. Rada města dne 20. 9. 2011  neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1143/1, k. ú. 
Krásná Studánka   formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku 
p.č. 207 a pozemku p.č. 548/1, k. ú. Krásná Studánka,  za cenu 70,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
20. Rada města   dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 13, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti RADČICE 2010, s.r.o., za cenu 
cca 376.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
21. Rada města  dne 20. 9. 2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 397/4, k. ú. 
Machnín formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.252, 396/6 a domu 
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čp. 163, k. ú. Machnín. za cenu cca 38.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
 

VIII. Záměr prodeje budovy 
Rada města  dne 20. 9. 2011 schvaluje: 
a) záměr  prodeje budovy čp. 114, ul. Švermova, Liberec 10, pozemků p.č. 141/1, 142/1, k. ú. 
Františkov u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce budovy čp. 114, ul. 
Švermova, Liberec 10, za cenu 11,000.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
b) zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 141/1, práva chůze a jízdy k pozemku p.č. 142/2, vše 
v k. ú. Františkov u Liberce, jehož vlastníkem je Statutární město Liberec (bezúplatně). 

 
IX. Umístění reklamních zařízení 
1. Rada města dne 20.9.2011 schvaluje umístění 1 ks  reklamního  zařízení o velikosti 5,36 x 2,72 
m na  pozemku p.č. 2218/3, k.ú. Rochlice u Liberce pro euroAWK, spol. s.r.o., Konopišťská 
739/16, Praha 10, IČ:  43965717 
2. Rada města dne 20.9.2011 schvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o 
velikosti 5,36 x 2,72 m na  pozemku p.č. 2218/3, k.ú. Rochlice u Liberce pro euroAWK, spol. 
s.r.o., Konopišťská 739/16, Praha 10, IČ: 43965717. 
 
X. Nájem pozemku 
Rada města schvaluje nájem  části pozemku p.č. 13 (ostatní plocha- zeleň), k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky o celkové výměře 700m² na dobu určitou – do výstavby čističky odpadních vod, pro 
firmu RADČICE 2010 s.r.o., IČ: 28731085, zastoupené jednatelem Ing. Karlem Vitoušem, se 
sídlem Revoluční 123/17, 460 01  Liberec 4 za roční  nájemné ve výši 52.500,-Kč a každoroční 
zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace.  
 
XI. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 20.9.2010 schvaluje pronájem nebytového prostoru  - garážového stání v ul. 
Česká 617, Liberec 25, pro Ferdinanda Schmidbauera, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, 
smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                
 
XII. Změny usnesení RM 
1. Rada města dne 20. 9. 2011 po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 678/09/V/4 ze dne 18. 11. 2009 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů parkovacího systému, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 473/1, 473/7, 483/13, 483/14, 
483/17, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve 
prospěch Nisa OC s. r. o., IČ: 28950941, Jiráskovo nám. 1981/6, Praha 2, za cenu 56,- Kč/m2 bez 
DPH. 
2. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 291/06/IV/6 ze dne 6. 6. 2006 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení stožárové trafostanice, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku p. č. 27, 31/1, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ 27232425, za cenu 88,- 
Kč/m2 bez DPH. 
3. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 62/07/VII/4 ze dne 6. 2. 2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1000, 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ 27232425, za 
cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 

 
XIII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/    p.  č. 5840/1, 5841/1, 5989    
k. ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ   Distribuce,  a. s., 
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Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení jistiny ve výši 36.800,- Kč.  
2. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 6028/1, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě  ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 2876/1, 2877/1 a budovy č. p. 1191 na pozemku p. č. 2877/1  k. 
ú. Liberec,  jejichž vlastníkem je v současné době Simona Šitinová, za podmínky složení jistiny ve 
výši 5.000,- Kč. 
3. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 6078, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě  ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 2316, 2315  k. ú. Liberec,  jejichž vlastníkem jsou v současné  době Astl 
Dušan MUDr., Bernardová Soňa, Doležalová Petra, Hrabal Miroslav a Hrabalová Zdeňka, 
Kulhánek Petr, Pavlů Stanislava, Pokorná Jaroslava, Smolová Věra, Šmídek Antonín JUDr. a 
Šmídková Ladislava, Tomíček Zdeněk a Tomíčková Olga, Vitoušek Jiří, Vodička Jiří Mgr. a 
Vodičková Danuše Mgr., Žitná Jaroslava, za podmínky složení jistiny ve výši 10.000,- Kč. 
4. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní, kanalizační 
a elektro přípojky na pozemcích p. č. 513/7, 647/1, k. ú. Dolní Hanychov na dobu existence stavby 
příslušných   inženýrských sítí  ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 513/1  k. ú. Dolní Hanychov,  
jehož vlastníkem je v současné  době Jiří Lochman, za podmínky složení jistiny ve výši 3.550,- 
Kč. 
5. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku 
p. č. 681, k. ú. Dolní Hanychov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě  pro: 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za 
podmínky  složení jistiny ve výši 50.000,- Kč. 
6. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 682, 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 10.000,- Kč. 
7. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky na 
pozemku p. č. 1402, k. ú. Růžodol I na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch PERISINALE a.s., Na Maninách 316/6, 17000 Praha 7, Holešovice, IČ: 29022304, za 
podmínky složení jistiny ve výši 10.000,- Kč. 
8. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 602/31, k. ú. Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě  ve 
prospěch Společenství vlastníků Jabloňová 226 Liberec, Liberec 12, Jabloňová 226, 460 01, IČ: 
25459007, za podmínky složení jistiny ve výši 10.000,- Kč. 
9. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní, kanalizační 
elektro a plynové přípojky a uložení vodovodní ho řadu na pozemcích p. č. 173/1, 242, k. ú. Nové 
Pavlovice na dobu existence stavby příslušných  inženýrských sítí  ve prospěch vlastníků pozemku 
p. č. 237/2  k. ú. Nové Pavlovice,  jehož vlastníkem jsou v současné  době Ing. Viktor Veselý a 
Ing. Daniela  Veselá, za podmínky složení jistiny ve výši 38.400,- Kč. 
10. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  STL plynovodní přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1048/1, 1048/2, k. ú. Ruprechtice, na 
dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, 
Ústí  nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky  složení jistiny ve výši 5.075,- Kč. 
11. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodní přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 760/1, k. ú. Horní 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 5.000,- Kč. 
12. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení elektro přípojky na 
pozemku p. č. 974, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě  ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1033/1  k. ú. Doubí u Liberce,  jehož vlastníkem je Milan 
Večerník, za podmínky složení jistiny ve výši 5.000,- Kč. 
13. Rada města dne 20. 9. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky  a 
uložení veřejné komunikační sítě na pozemku p. č. 1076/1, k. ú. Machnín na dobu existence stavby 
příslušných   inženýrských sítí  ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 779/14  k. ú. Machnín,  jehož 
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vlastníkem je v současné  době Koukal Martin, za podmínky složení jistiny ve výši 10.000,- Kč. 
s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
 
I. Prodej budovy 
Rada města dne  20.9. 2011  souhlasí s prodejem nemovitostí: 
budovy  čp. 1076, Liberec 1 včetně pozemku p.č. 2889 a pozemku  
souvisejícího p.č. 2888, k.ú. Liberec kupujícímu: 
Vojtěch Pražma  
za kupní cenu  17,000.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní  
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace  zastupitelstvem města.  
 
II. Prodej pozemků  
1. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 313/3, k. ú. Liberec 
kupujícímu:  
Ing. Zdeněk Nosek  
za kupní cenu  4.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Tento bod byl stažen. 
3. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č. 3077/2, k. ú. Liberec  
kupujícímu: 
Pavel Edelmann 
za kupní cenu 31.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemky p. č. 1282/26, 1282/31, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícím:  
Jaroslav Brückler,           
Marcela Brücklerová,               ideální podíl 25,94 % nemovitostí 
 
Tomáš Vaněk,               
Petra Vaňková, 

     ideální podíl 14,70 % nemovitostí                   
Vladimír Šrytr,                  
Danuše Šrytrová,  

      ideální podíl 23,17 % nemovitostí 
Václav Nový,                 
Anna Nová,  

      ideální podíl 5,46 % nemovitostí     
Karel Pavlů,                 
Romana Pavlů,  

      ideální podíl 12,43 % nemovitostí  
Ing. Lucie Ježková,                 

                   ideální podíl 13,97 % nemovitostí  
Jaroslav Brückler,                  

                   ideální podíl 4,33 % nemovitostí  
za kupní cenu   1,047.000, - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
5. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
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pozemek p.č. 1583/389, k.ú. Rochlice u Liberec 
kupujícímu: 
1. Věra Pekárková,  
za kupní cenu  15.000,-Kč                                      
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
6. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 82/28, k. ú. Dolní Hanychov 
kupující:  
Martina Vavroušková,   
za kupní cenu  3.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
7. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 82/29, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Emil Gürtler,  
Lenka Gürtlerová,  
za kupní cenu   2.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
8. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 82/30, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Rudolf Volf,   
Jana Volfová,  
za kupní cenu   2.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
9. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 82/31, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Zdeněk  Havlát,   
Jana Havlátová,  
za kupní cenu   2.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
10. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 82/32, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
Ivo Rejman,  
Irena Rejmanová,  
za kupní cenu   2.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
11. Rada města dne 20. 9. 2011 nesouhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 177/133, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím:  
MUDr. Jiří Teufl,  
Bc. Blanka Teuflová,  
za kupní cenu  31.500,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
12. Rada města dne 20. 9. 2011 nesouhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 177/134, k. ú. Dolní Hanychov 
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kupujícímu:  
Ing. Mojmír Udatný,   
za kupní cenu  54.000,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
13. Rada města dne 20.11.2007 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 288/1, k.ú. Františkov u Liberce 
kupujícím: 

1.  Olga Křepelová,  
za kupní cenu  720.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.                                
2.  Günter Löffler,  
za kupní cenu  680.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1 

3.  Lukáš Plechatý,  
za kupní cenu  145.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2. 
14. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 129/16, k.ú. Růžodol I 
kupujícím: 
1. manželé Lukáš Frydrych,  
a Martina Frydrychová,   
za kupní cenu  4.000,-Kč   
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
15. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 414/62, k.ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu: 

1. Dušan Jurač,  
za kupní cenu  6.500,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2.  Mgr. Pavel Schnirch,                                     
za kupní cenu   6.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
marného     
uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

16. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 476/2, k.ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu: 
1. Ing. Jiří Placht,  
za kupní cenu  6.000,-Kč    
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
17. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 313/1, k.ú. Staré Pavlovice 
kupujícím: 
1. manželé František Helikar,  
a Milada Helikarová,   
za kupní cenu  32.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
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18. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 231/2, k.ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
1. Erich Wieser,  
za kupní cenu  67.000,-Kč   
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
19. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 1443/158, k.ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
1. Marcel Podhorský,  
za kupní cenu  177.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
20. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č.1982/14, k. ú. Ruprechtice  
kupujícímu: 
manž. Petr Molič,                                                                    ½ 
a Helena Moličová,  
manž. Lubomír Pešík,                                                               ½ 
a Jitka Pešíková,  
za kupní cenu 86.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
21. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č.1986/5, k. ú. Ruprechtice  
kupujícím: 

1. manž.Lubomír Pešík,    
a Jitka Pešíková,  
za kupní cenu 3.100,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. manž. Jiří Brabec,    
a Zdenka Brabcová, za kupní cenu 3.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1. 

22. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 2147/2, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím:  
Ing. Martin Hampl,   
Romana Hamplová, 
za kupní cenu   3.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
23. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 142/105, k.ú. Starý Harcov 
kupujícím: 
1. manželé Eva Bauerová,  
a Pavel Bauer,  
za kupní cenu  11.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.                           
24. Rada města dne 20. 9. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 339/2, k. ú. Starý Harcov 
kupující:  
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Zora Táborská,   
za kupní cenu   51.000,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
25. Rada města dne 20.9.2011 nesouhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 297/9, k.ú. Horní Suchá u Liberec 
kupujícímu:   
1.  manželé Milan Janeček,  
a  Eva Janečková,  
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. 
26. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 790/7, k.ú. Machnín 
kupujícímu: 
1. Libor Beneš,  
za kupní cenu  53.000,-Kč    
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

                           
III. Prodej podílů pozemků 
1. Rada města nesouhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o 
velikosti 305/1011 na pozemku p.č. 829/1 v  k.ú.Liberec související s budovou čp. 870, 
ul.Klášterní, Liberec 1  kupujícím: 

1.Petr Votava, a  Monika Votavová,  
za kupní cenu 201.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Věra Lantelme-Faisan,  
a  Olivier Patrice Bertrand Lantelme-Faisan,  
za kupní cenu 131.650,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1. 

2. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
1912/10000 na pozemku p.č.1209 v  k.ú.Liberec související s budovou čp.555, ul.Gollova, Liberec 
4  kupujícím: 
Petr Votava, a  Monika Votavová,  
za kupní cenu 13.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
19001/55562 na pozemku p.č.2462/1 v  k.ú.Liberec související s budovou čp. 691, ul. Durychova 
(nám. Štefánikovo), Liberec 1 kupujícím: 
Miloš Miřejovský,                         (9438/55562) 
a  Soňa Miřejovská,  
a Karel Hradecký,                            (9563/55562) 
za kupní cenu 40.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
732/10000 na pozemku p.č. 2916/1 v  k.ú. Liberec související s budovou čp. 1164, ul. Fibichova, 
Liberec 1  kupujícím: 

1. Petra Kubáčková,  
za kupní cenu 30.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
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dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Petr Votava,  
a  Monika Votavová,  
za kupní cenu 27.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1. 

5. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
7289/10000 na pozemku p.č. 2957/1 v  k.ú. Liberec související s budovou čp.702, ul.Masarykova, 
Liberec 1  kupujícímu: 
Ondřej Frydrych,  
za kupní cenu 280.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
6. Rada města nesouhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec na 
pozemku p.č.5158 o velikosti 1940/3692 a pozemku p.č.5159/2 vše v  k.ú.Liberec souvisejících s 
budovou čp.480, ul.Dobrovského 480, Liberec 2  kupujícím: 

1. Petr Votava,  
a  Monika Votavová,  
za kupní cenu 101.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Jakub Steiner,  
za kupní cenu 16.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1. 

7. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
1744/10000 na pozemku p.č. 5654 v  k.ú. Liberec souvisejících s budovou čp. 1161, ul. Bož. 
Bojovníků, Liberec 1  kupujícím: 

1. Petr Votava,  
a  Monika Votavová, 
za kupní cenu 19.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Květoslava Opočenská,  
za kupní cenu 12.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1 
3. Jiří Janovský,  
za kupní cenu 11.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 2. 

8. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
1510/10000 na pozemku p.č.5673/12 v  k.ú.Liberec související s budovou čp.1084, nám. Žižkovo, 
Liberec 1  kupujícím: 
1. Petr Votava,  
a  Monika Votavová,  
za kupní cenu 20.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
9. Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
651/3737 na pozemku p.č.325 v  k.ú.Vesec u Liberce související s budovou čp.261, ul. Dlouhá, 
Liberec 25  kupujícímu: 
1. Czech Forwarding Agency s.r.o., IČ: 252 96 418 
sídlem:  Strančická 3276/5, 10000 Praha 10-Strašnice 
za kupní cenu 8.000,- Kč,  
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kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
IV. Směna pozemků 
Rada města dne 20.9.2011 souhlasí se směnou pozemků p.č. 1566/4 a 1567/77, k.ú. Rochlice u 
Liberce  
ve vlastnictví: 
Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., 
Javorník 53, Proseč pod Ještědem, IČ: 25402293, 
za pozemek p.č. 1564/1, k.ú. Rochlice u Liberce  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 
s doplatkem městu ve výši 930,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 980,- Kč. 

 
V. Budoucí prodej pozemku  
Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitosti: 
pozemku p.č. 901/16, k.ú. Ruprechtice 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou 
nákladů spojených s realizací prodeje.  

 
VI. Nabytí nemovitostí 
1. Rada města dne 20.9.2011 neschvaluje nabytí pozemku p.č. 1325/14 v k.ú. Starý Harcov od 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2,  IČ: 69797111 a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 
UZSVM/ULB/3484/2011-ULBM/Liberec – Starý Harcov“ dle přiloženého návrhu. 
2. Rada města dne 20.9.2011 souhlasí s nabytím pozemku p.č. 19/2 v k.ú. Machnín od Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, 
IČ: 69797111 a uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 
UZSVM/ULB/2728/2011-ULMB/Liberec – Machnín“ dle přiloženého návrhu. 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit  návrh  majetkoprávní  operace  pod   body   I., II., III., IV., V. a VI.  ke  schválení   
zastupitelstvu města. 

T: 29. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 657/2011 

Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 
dle GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 23.100,- Kč, formou výběrového řízení. 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 10.900,- Kč, formou výběrového řízení. 
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II. Věcná břemena 
1. 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 
podmínky složení jistiny ve výši 15.000,- Kč a za podmínek stanovených technickým odborem. 
2. 1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení 
NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 445/1, 445/4, 1481 a 1485/4 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. 
Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 622 41 672, za podmínky složení jistiny ve výši 
174.000,- Kč  a za podmínek stanovených technickým odborem.    
2) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení 
věcného břemene zemního kabelového vedení VN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 445/1, 
445/4, 1481 a 1485/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 622 41 672, 
za podmínky složení jistiny ve výši 174.000,- Kč  a za podmínek stanovených technickým 
odborem.   
3. 1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení vodovodní 
přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/22 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec 4, IČ 622 41 672 za podmínky složení jistiny ve výši 1.000,-Kč a za podmínek 
stanovených technickým odborem.   
2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení kanalizační 
přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/22 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec 4, IČ 622 41 672 za podmínky složení jistiny ve výši 1.000,-Kč  a za podmínek 
stanovených technickým odborem.   
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2787 a 2788 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné  inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č.p. 503 na p.p.č. 2791 a 
p.p.č. 2791 v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Josefa Kotyka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
podmínky složení jistiny ve výši 21.000,-Kč  a za podmínek stanovených technickým odborem. 
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2787 a 2788 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné  inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 2790/1 a p.p.č. 2790/2 
v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Miloslava Kašpara, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
podmínky složení jistiny ve výši 21.000,-Kč  a za podmínek stanovených technickým odborem.  
6. 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. 2133/1 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 (investor Jaroslav Mach) za podmínky složení 
jistiny ve výši 18.340,-Kč.  
7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, 
opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2209/23, 1845/4, 1880/3, 2069/1 a 
2185/2 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 Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady 
Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 622 41 672) za cenu 247.830,-Kč bez DPH za podmínek 
stanovených technickým odborem.  

 
Revokace usnesení č. 182/2010, bod 2. – směna pozemků 

Tento bod byl stažen. 

 

Oddechová zona Perštýn – návrh smluvních vztahů 
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Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 658/2011 

Rochlice - rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ a „Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro 
projekty:  
1. Revitalizace Rochlice 
2. Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku 
3. Revitalizace Rochlice – ul. Burianova 
 
realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a 
kofinancované z Integrovaného operačního programu  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 9/2011 

USNESENÍ Č. 659/2011 

Technická novela Obecně závazné vyhlášky SML č. 11/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, Obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2010 o 
místním poplatku ze psů a Obecně závazné vyhlášky SML č. 8/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s technickou novelou  
 
- Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 11/2010 o místním poplatku za provoz    
  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
- Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku ze psů a  
- Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na  
   území města Liberce 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit technické novely k projednání 
zastupitelstvem města.                      

T: 29.9.2011 

USNESENÍ Č. 660/2011 

Projednání zprávy o stavu hospodaření a majetku společnosti k 30.6.2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s. k datu 30. 6. 2011. 

USNESENÍ Č. 661/2011 

Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 10/09/0149 s DPMLJ, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené se společností Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  

a  u k l á d á   

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit do 4. rozpočtového opatření příspěvek   
10,000.000,- Kč na úhradu prokazatelné ztráty 2011, dle Dodatku č. 6 smlouvy č. 10/09/0149.  
2. Bc. Martině  Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat dodatek č. 6 ke 
smlouvě č. 10/09/0149 .                                                                       

T: neprodleně                                                   

USNESENÍ Č. 662/2011 

Záměr kácení stromů se sníženou provozní bezpečností dle projektu pěstebních 
opatření pro zajištění stability systému zeleně a provozní bezpečnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr kácení havarijních stromů dle projektu pěstebních opatření pro zajištění stability systému 
zeleně a provozní bezpečnosti  

a  u k l á d á   

1. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
a) podat žádosti o povolení pokácení dle zákona č. 114/1992 Sb. pro dřeviny, které byly v projektu 
pěstebních opatření vyhodnoceny jako dřeviny se sníženou provozní bezpečností  

T:  30.10.2011 
b) dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., v platném znění a příslušné interní 
směrnice rady města č.09 RM zajistit výběrové řízení na dodavatele, který provede pokácení 
dřevin 

T: 01/2012 - kontrolní 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do rozpočtu příslušného odboru 
finanční prostředky na realizaci projektu kácení dřevin se sníženou provozní bezpečností.                                          

 

USNESENÍ Č. 663/2011 

Stanovení kapacit mateřských škol 

Rada města po projednání 

n a v r h u j e  s t a n o v i t  
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1. kapacitu Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvkové organizace,  na  
    počet 76 dětí, s účinností  k 1. 1. 2012 
2. kapacitu Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace, na počet 184 dětí a  
    kapacitu školní jídelny Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace na  
    počet 184 stravovaných, s účinností k 1. 1. 2012 
3. kapacitu Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová  446/29, příspěvkové organizace, na  
    počet 112 dětí a kapacitu školní jídelny Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29,   
    příspěvkové organizace na počet 112 stravovaných, s účinností k 1. 1. 2012 
4. kapacitu Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace, na  
    počet 100 dětí  a kapacitu školní jídelny Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova  
    458/19, příspěvkové organizace na počet 100 stravovaných, s účinností k 1. 1. 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: říjen 2011  
       

USNESENÍ Č. 664/2011 

Návrh smlouvy o spolupráci na projektu "Lokální dukát" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1/ návrh smlouvy o spolupráci na projektu „Lokální dukát“  
2/ užití znaku města 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podpis smlouvy o 
spolupráci. 

T: 09/2011 

USNESENÍ Č. 665/2011 

Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením  Smlouvy o partnerství mezi  smluvními stranami Mateřská  škola  U Potůčku, s.r.o., 
Centrum  Potůček, o. s., Fehrer Bohemia s.r.o.,  Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.  a  
Statutární město Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města jednatelku Mateřské školy U Potůčku, s. r. o.    

T: ihned 

USNESENÍ Č. 666/2011 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Liberec, Křížanská 
80, příspěvkovou organizací a T-Mobile Czech Republic a.s. 

 15



Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou, Liberec, Křížanská 80, příspěvkovou 
organizací a T-Mobile Czech Republic a.s. na dobu určitou 10 let, jejímž předmětem je instalace 
nadzemního komunikačního vedení včetně opěrných bodů na budově č.p. 80 v ul. Křížanská v k.ú.   
Horní Suchá u Liberce 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 667/2011 

Stav kroniky města Liberec za rok 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu kroniky města Liberec za rok 2010 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky a její tři výtisky 
b) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2010 v trezoru Státního okresního archivu v Liberci. 

T: 31. 12. 2011 

USNESENÍ Č. 668/2011 

Souhlas s projekty - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s podáním  žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2011 –  
„Přírodovědná učebna“  
2. s podáním  žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2011 –  
„Rekonstrukce prostor pro volný čas dětí“ 
3. s podáním žádosti o poskytnutí dotace z  Operačního programu Vzdělávání pro   
konkurenceschopnost, oblast  podpory  7.3.2 Další vzdělávání „Podpůrný most mezi počátečním a 
dalším vzděláváním“ 
 
Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizací    

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 669/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
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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 
1,411.000,- Kč na akce: 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Vrchlického Výměna oběh.čerpadla a ventilu – havárie 
(nutné k zajištění funkčnosti topného systému) 

50.000,- 10-11/11 

2. ZŠ Vrchlického Oprava el.rozvodny – kuchyň ZŠ – havárie   55.000,- 10-11/11 
3. MŠ Kytička Kryty radiátorů 95.000,- 10-11/11 
4. ZŠ Oblačná Oprava sdruženého rozdělovače – havárie 108.000,- 10-11/11 
5. MŠ „U Bertíka“ – 

odl.prac. Údolní 
Úprava soc.zařízení – navýšení kapacity MŠ 75.000,- 10-11/11 

6. MŠ Delfínek Vybavení nových prostor po rekonstrukci 
hospodářského pavilonu – navýšení kapacity 

300.000,- 10-11/11 

7. MŠ Klášterní – odl. 
pracoviště Husova 

Vybavení nových prostor po rekonstrukci MŠ 
– navýšení kapacity 

200.000,- 10-11/11 

8. MŠ Ostašovská Dovybavení MŠ po úpravách – navýšení 
kapacity MŠ 

60.000,- 10-11/11 

9. ZŠ Aloisina výšina žaluzie 173.000,- 10-11/11 
10. MŠ Delfínek žaluzie 60.000,- 10-11/11 
11. MŠ Delfínek PD pro regulaci otopného systému 35.000,- 10-11/11 
12. MŠ Jablůňka Stavební úpravy – navýšení kapacity 1.200.000,- 11–12/11 

CELKEM 1.411.000,-  
 

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 1,411.000,- Kč dle důvodové 
zprávy. 

Termín: 29. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 670/2011 

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 
2,05 mil. Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové 
zóny v roce 2011 pro objekt Kulturního a společenského centra Lidové sady, č.p. 425/1, Liberec, 
na opravu fasády a výměnu oken (levá a pravá strana objektu)  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve 
výši 2,05 mil. Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové 
zóny v roce 2011 pro objekt Kulturního a společenského centra Lidové sady, č.p. 425/1, Liberec, 
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na opravu fasády a výměnu oken (levá a pravá strana objektu)  zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: 29. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 671/2011 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
SML  pro 3. kolo 2011 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit Zastupitelstvem města Liberec návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z 
Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo roku 2011 v celkové výši 659.700,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

s c h v a l u j e   

návrh Správní rady kulturního fondu k podaným žádostem těchto příjemců dotací:  
  
a) Kalendář Liberecka – vyhovět žádosti a prodloužit termín pro předložení vyúčtování poskytnuté 
dotace do 31. 12. 2011 formou dodatku ke smlouvě č. 9/10/0214,  
  
b) Folklórní soubor Jizera – vyhovět žádosti o prominutí sankce vyplývající z pozdě dodaného 
vyúčtování 

a  u k l á d á   

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2011 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

T: 29. 9. 2011 
 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit Pavla Michala, jednatele Kalendáře Liberecka, a Dalibora Tuže, zástupce 
Folklórního souboru Jizera, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 672/2011 

Výpůjčka nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku nebytového prostoru č. 101, o výměře 48,06m2, v objektu Burianova ulice 969, v Liberci 
6 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, předat organizaci uvedený 
prostor a sepsat s organizací smlouvu o výpůjčce.  

T: říjen 2011 

USNESENÍ Č. 673/2011 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
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poskytování sociálních služeb v roce 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu z kontroly činností provozovaných v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2011 

a  u k l á d á  

panu Kamilu Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit informaci zastupitelstvu města. 

T: 29.9.2011 

USNESENÍ Č. 674/2011 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou): 
Pitlounovi Milanovi byt č. 24, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071, 
Šulcové Daně byt č. 18, o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031. 
 
2. Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
Smrčkovi Martinovi byt č. 3 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1579. 

 
3. Přidělení náhradního bytu standardního: 
Chocholoušové Janě byt č. 19 o velikosti 3+1 v ulici Hedvábné 1118. 
 
4. Přidělení bytů služebních: 
Krajské nemocnici Liberec byt č. 306 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1203, 
Krajské nemocnici Liberec byt č. 308 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1203, 
 
5. Výměnu nájemních bytů:  
Jirkové Zoje, z bytu U Sila 1202, byt č. 503, o velikosti 1+0, do bytu U Sila 1202,  byt č. 202, o 
velikosti 1+0, 
Babinszké Ivetě, z bytu U Sila 1202, byt č. 202, o velikosti 1+0, do bytu U Sila 1202, byt č.503, o 
velikosti 1+0. 
Pavlíkové Markétě, z bytu Krajní 1578, byt č. 5 o velikosti 1+kk, do bytu Krajní 1575, byt č. 30 o 
velikosti 2+kk 

 
6. Přechod nájemního práva: 
ze zemřelé Tiché Anny na vnuka Šolce Radka, k bytu č. 3 o velikosti 2+1, v ulici Kubelíkova 77; 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1.uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s  
Pitlounem Milanem a Šulcovou Danou 

T: říjen 2011 
 
2.uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérový a upravitelný) se Smrčkou 
Martinem 

T: říjen 2011 
 
3.uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Chocholoušovou Janou 
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T: říjen 2011  
 
4. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty služební s Krajskou nemocnicí Liberec  

T: říjen 2011  
 
5.dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným s Jirkovou 
Zojou a Babinszkou Ivetou a uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s  Pavlíkovou Markétou 

T: říjen 2011 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt standartní s Šolcem Radkem. 

T: říjen 2011 
 

Přidělení bytu zvláštního určení  

Tento bod byl stažen. 
 

 
Pravidla pro odpuštění poplatků nebo úroků z prodlení  

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 675/2011 

Vyhodnocení II. kola výzvy do "IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zařazením projektových záměrů schválených Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci do indikativního seznamu projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit indikativní seznam projektů ke schválení 
zastupitelstvu města.       

T: 29.9.2011 

USNESENÍ Č. 676/2011 

Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí – výběr varianty řešení  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zpracováním projektové dokumentace akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ ve 
variantě v provedení s oddechovou zónou a památníkem     

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
1. předložit na  8.jednání zastupitelstva dne 29.9.2011 k projednání dokumentaci variantního  
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     řešení opravy Nerudova náměstí, včetně návrhu - doporučení k  schválení varianty v provedení    
     s oddechovou zónou a památníkem, 

    T: 09/2011 
2. po schválení příslušné varianty konečné úpravy Nerudova náměstí zastupitelstvem města zařadit  
    do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku, návrhu investičních akcí  pro rok    
    2012 stavební realizaci akce „ Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, 

    T: 12/2011 
3. následně zajistit zpracování projektové dokumentace dle přijaté varianty řešení ve stupni     
     dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby akce  
      „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, včetně zajištění uzavření příslušného dodatku ke  
      smlouvě o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace spol. VALBEK spol. s.r.o. 

    T : 03/2012 
4. po zpracování projektové dokumentace a obdržení příslušného stavebního povolení předložit    
     radě města ke schválení návrh na financování této akce a návrh zadávacích podmínek pro výběr  
     dodavatele stavebních prací. 

    T: 03/2012 

USNESENÍ Č. 677/2011 

Diagnostika skalního masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu FC Slovan 
Liberec v ulici Na Hradbách 

Harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalního masivu za 
hlavní tribunou stadionu FC Slovan Liberec v ulici na Hradbách 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

harmonogram a navržený rozsah opatření zabezpečení skalního masivu za hlavní tribunou 
fotbalového stadionu FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,   
1. realizovat opatření na zajištění bezpečnosti skalního masivu za hlavní tribunou fotbalového 
stadionu FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách v rozsahu dle harmonogramu opatření uvedeném 
v příloze č. 1 tohoto materiálu, 

T: 03/2012 
 

2. nárokovat v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na opatření zajištění bezpečnosti skalního 
masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách,   

T: 09/2011 
 

3. vhodným způsobem informovat radu města o definitivním řešení zajištění bezpečnosti skalního 
masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách.   

T: 09/2012 

USNESENÍ Č. 678/2011 

Rekonstrukce obvodového pláště a oken objektu Uran 
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Vypracování projektové dokumentace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s vypracováním projektové dokumentace rekonstrukce obvodového pláště a oken objektu Uran,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zařadit finanční částku pro projektovou dokumentaci do návrhu rozpočtu roku 2012. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 679/2011 

Stavebně technický stav nemovitostí ve vlastnictví města Liberec v areálu bývalé 
kompostárny u komunikace Londýnské 

Hromadná stížnost obyvatel 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadnou stížnost obyvatel na stavebně technický stav nemovitostí ve vlastnictví města Liberec 
v areálu bývalé kompostárny u komunikace Londýnské ze dne  3.8.2011 ( č.j.  MML 133618/11 )   
a  s c h v a l u j e  
harmonogram a navržený rozsah opatření zabezpečení areálu bývalé kompostárny u komunikace 
Londýnské ve vlastnictví města Liberce 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. realizovat opatření na zajištění bezpečnosti nemovitostí materiálů v areálu bývalé kompostárny 
u komunikace Londýnské ve vlastnictví města Liberec dle harmonogramu uvedeném v důvodové 
zprávě, 

T: 06/2012 
 
2. nárokovat v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na opatření zajištění bezpečnosti a 
vybudování deponie upotřebitelných stavebních materiálů v areálu bývalé kompostárny u 
komunikace Londýnské ve vlastnictví města Liberec,   

T: 09/2011 
 

3. vhodným způsobem informovat radu města o definitivním řešení areálu bývalé kompostárny u 
komunikace Londýnské ve vlastnictví města Liberec,   

T: 09/2012 
 
 4. odeslat připojený návrh odpovědi autorům hromadné stížnosti.  

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 680/2011 
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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. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382.931,- Kč    
2. Svárovská ul., navržená dotace 234.184,-Kč  
3. Jahodová ul., navržená dotace 202.980,- Kč  
4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971.628,- Kč  
5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.209,- Kč      
6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268.196,- Kč  
8. Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 367.865,- Kč  
9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2 
10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853.891,- Kč   
11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856.224,- Kč    

s c h v a l u j e   

1. založení samostatných zakázek v rámci  „Povodňových škod na komunikacích,“  
 

1.1. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382.931,- Kč    
1.2. Svárovská ul., navržená dotace 234.184,-Kč  
1.3. Jahodová ul., navržená dotace 202.980,- Kč  
1.4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971.628,- Kč  
1.5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.209,- Kč      
1.6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
1.7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268.196,- Kč  
1.8. Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 367.865,- Kč  
1.9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2 
1.10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853.891,- Kč   
1.11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856.224,- Kč    

 
3.  zahájení přípravných prací vedoucích k úspěšné realizaci uvedených akcí,  
4.  návrh financování uvedených akcí,  
5.  časový harmonogram akcí,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku zajistit,  
1. po realizaci a vyhodnocení výběrových řízení zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akcí, 

KT : 10/2011 
 
2. přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR přeložit zastupitelstvu Statutárního města 
Liberec ke schválení.   

KT: 09/2011 
 

USNESENÍ Č. 681/2011 

 23



Plnění usnesení rady města za měsíc srpen 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. 682/2011 

Organizační zajištění 8. zasedání zastupitelstva města konaného 29. září 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 8. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. 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. Přijetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí 
5. Technická novela Obecně závazné vyhlášky SML č. 11/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
Obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2010 o místním poplatku ze psů a Obecně závazné 
vyhlášky SML č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města 
Liberce 

6. Novelizace přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 SML, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

7. Vavřincův Vrch, s. r. o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 
8. Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv 
9. Žádost o prominutí úroků z prodlení  
10. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu „IPRM Liberec - 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 
11. Rochlice - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
12. Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec 

Poskytnutí dotace od MMR ČR 
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
14. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
15. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 3. kolo 

2011 
16. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z Fondu 

pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo roku 2011 
17. Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní 

jídelny-výdejny na školní jídelnu 
18. Zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 

příspěvkové organizace 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkové organizace      

19. Vyhodnocení II. kola výzvy do „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 
20. Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí: výběr varianty řešení + prezentace 
21. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 8. 

září 2011 
22. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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USNESENÍ Č. 683/2011 

Dohoda o podmínkách přítomnosti výkonu práce zaměstnance Krajského úřadu 
Libereckého kraje na pracovišti Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

rozšíření bezplatné výpůjčky prostor o část kanceláře ve 3. n. p. v budově Uran, tř. 1. máje 108, 
Liberec, pro účely zajištění zázemí pro koodinátora komunitního plánování na realizaci projektu 
„IP3 - Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v LK“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat s Krajským úřadem Libereckého kraje 
příslušnou smlouvu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha: k usn. č. 671/2011 

 

 

V Liberci dne 22. září 2011 
 
 
 
 
 
 
 

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