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

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 4. 10. 2011 

USNESENÍ Č. 689/2011 

Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 69, ul. Tanvaldská, Liberec XXX 
na p.p.č. 129 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 129 o výměře 568 m2 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou za cenu 1,385.900,-Kč, formou výběrového řízení. 

 
II. Zrušení usnesení 
1. Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 139/2011 bod II. ze dne 1.3.2011. 
2. Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 197/2010 bod VIII.1.2. ze dne 6.4.2010. 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města Liberce, předložit návrh najetkoprávní operace pod 
bodem II. ke schválení zastupitelstvu města.  

USNESENÍ Č. 690/2011 

Zrušení věcného břemene -Jáchymovská 260 a 261, Liberec 10  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni bezplatného užívání nebytového prostoru včetně 
přístupu k němu v budově čp. 260-261, ul. Jáchymovská, Liberec 10, postavené na pozemcích p.č. 
892/2 a 892/3, k.ú. Františkov u Liberce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy a na pozemcích p.č. 892/2 a 892/3, k.ú. Františkov u Liberce, a to u 
všech bytových jednotek v této budově, tj. u bytových jednotek č. 260/1 až 260/13 a bytových 
jednotek č. 261/1 až 261/35, a dále u nebytových jednotek č. 261/36, 261/37, 261/39 a 261/40. 
Vzhledem ke skutečnosti, že věcné břemeno bezplatného užívání zůstává platné na nebytové 
jednotce č. 261/38, kde je zřízena služebna Městské policie Liberec, je toto zrušení bez poplatku.  

USNESENÍ Č. 691/2011 

Úprava postupu při zrušení předkupního práva  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

záměr zrušení věcného břemene předkupního práva Statutárního města Liberec v případech 
uhrazení požadovaného poplatku ve výši 20 % původní kupní ceny příslušné nemovitosti po-
níženého o poměrnou část již uplynulé lhůty, a to ve výši 1/20 (v případě předkupního práva na 
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dobu 20 let) nebo 1/15 (v případě předkupního práva na dobu 15 let) z tohoto vyměřeného 
poplatku, takto stanovený poplatek je včetně DPH.  

USNESENÍ Č. 692/2011 

Letní promenáda - projekt spolufinancovaný ze Společného regionálního 
operačního programu a dořešení majetku pořízeného z projektu po uplynutí 
doby udržitelnosti projektu  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. Převod svěřeného majetku pořízeného v rámci projektu Letní promenáda (nejen pro milovníky 
historie, architektury, milovníky přírody, poznávání, ale i vycházek a aktivního odpočinku 
příspěvkovým organizacím města (Zoologická zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec)  
2. Darovací smlouvu (bezúplatný převod) majetku pořízeného v rámci projektu Letní promenáda 
(nejen pro milovníky historie, architektury, milovníky přírody, poznávání, ale i vycházek a 
aktivního odpočinku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci Libereckého kraje)  

a  u k l á d á   

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
předložit návrh darovací smlouvy Libereckému kraji k odsouhlasení v orgánech kraje  

USNESENÍ Č. 693/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola a Základní umělecká 
škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace za období roků 2009 a 
2010 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvková organizace, 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. 694/2011 

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 
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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 
Ing. Tomáš Kuncíř               předseda komise pro veřejné zakázky      
 
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: 10/2011 

USNESENÍ Č. 695/2011 

Schválení vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „ZŠ 
Aloisina výšina - 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 „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 
Ing. Jiří Kuncíř                    předseda komise pro veřejné zakázky 
 
Jmenovaní náhradníci: 
Bc. Jiří Šolc             náměstek primátorky 
Lukáš Martin             náměstek primátorky 
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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: 10/2011 
 

USNESENÍ Č. 696/2011 

Platový postup ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace, Mgr. Blanky Reindlové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků, Liberec, Husova 
142/44, příspěvkové organizace, Mgr. Blanky Reindlové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 697/2011 

Souhlas s přijetím darů pro základní a mateřské školy  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

1. s přijetím finančního daru ve výši 23.800,-Kč a 19.000,-Kč od Nadace Partnerství pro Základní 
školu, Liberec, Křížanská 80, příspěvkovou organizaci  
2. s přijetím finančního daru ve výši 2.000,-Kč od Asociace školních sportovních klubů Liberec 
pro Základní školu, Liberec, Česká 354, příspěvkovou organizaci  
3. s přijetím finančního daru ve výši 50.000,-Kč od Nadace Syner a 50.000,-Kč od Syner,  
s.r.o. pro Základní uměleckou školu, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizaci  
4. s přijetím daru ve výši 2.310,-Kč od MUDr. Jany Ouškové pro Základní školu, Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvkovou organizaci  
5. s přijetím finančního daru ve výši 15.000,-Kč, 14.359,-Kč, 10.000,-Kč a 14.910,-Kč od Nadace 
Syner pro Mateřskou školu „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkovou organizaci  
6. s přijetím finančního daru ve výši 3.000,-Kč od Nadace Škola Hrou pro Mateřskou školu „Nad 
Přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvkovou organizaci  
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a  u k l á d á  

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

T : neprodleně  

USNESENÍ Č. 698/2011 

Jednací řízení bez uveřejnění „Bazén Liberec - dodatečné práce č. 2“ 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 č. 2“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna  „Lidové sady“ 

 
2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění : 
Bc. 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 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
Petr Schejbal   technický dozor investora 

 
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 
Ing. Hana Josefíková  referent odboru Koordinátor dotací EU 
Bc. Linda Jurásková  referent veřejných zakázek 
Michaela Pitvorová   stavební technik f. INVESTING CZ spol. s r.o. 

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 města ke 
schválení. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 699/2011 

Jmenování vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec    

Rada města po projednání  

j m e n u j e   

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, Ing. Jaroslava Rašína do funkce vedoucího 
odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy s termínem nástupu do 
funkce od 5. října 2011,  

a  u k l á d á   
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Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího odboru 
životního prostředí podle zákona.  
                         

USNESENÍ Č. 700/2011 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 
na komunikaci Krejčího pro držitele ZTP paní Marušku Ryšavou  
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ 
na komunikaci Kaplického pro držitele ZTP paní Marii Balogovou  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vy-
hrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Věrušku Ryšavou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího, Termín: listopad 2011,  
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vy-
hrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Marii Balogovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Kaplického. 

Termín: listopad 2011 

USNESENÍ Č. 701/2011 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Se-
veročeské vodovody a kanalizace, a.s. zmocněný zástupce stavebníka Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., investora kanalizačního potrubí v lokalitě Dykova  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

záměr udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s. sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, investora výstavby kanali-
začního potrubí v lokalitě Dykova, a to nepožadování úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou 
technickou infrastrukturu  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
vést jednání se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o slevě nebo případném 
odpuštění finanční úhrady za odvedení dešťových vod objektů ve vlastnictví města Liberec a 
vhodným způsobem informovat radu města o přijatých opatřeních.  

Termín: 11/2011  
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V Liberci dne 11.  října 2011 
 
 
 
 
 
 
 

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