
 

U S N E S E N Í  
 ZE 7. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 19. 7. 2011 

 

USNESENÍ Č. 536/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

II. Záměr prodeje budovy 
1. Rada města  nesouhlasí s prodejem budovy čp. 21, ul. Borový vrch, Liberec 13, jiné stavby na 
pozemku p.č. 180/2 a pozemků p.č. 180/1 část, 180/2, 176/21, 181/1, k. ú. Nové Pavlovice. 
 
2. Rada města  
a) souhlasí s vyjmutím budovy  čp. 1076, ul. Husova, Liberec 1  ze seznamu nemovitostí 
vyřazených z privatizace, 
b) schvaluje záměr prodeje budovy  čp. 1076, ul. Husova 1076, Liberec 1 s příslušenstvím včetně 
pozemků p.č. 2889, 2888 k.ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu 17,000.000,- Kč. 

 

III. Zrušení usnesení RM 
Rada města zrušuje usnesení č. 395/2011/V/1 ze dne 7.6.2011- pronájem části pozemku p.č. 
1072/1- 85m2 , k.ú. Vesec u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 850,-Kč pro paní Janu 
Podobskou. 

 

IV. Změna usnesení RM 
1. Rada města 
a)  zrušuje usnesení č. 395/2011/V/1 ze dne 7.6.2011  
b) schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 4035/11-část (612m2), 4035/12-část (250m2), vše  k.ú. 
Liberec na dobu neurčitou od 15.7.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že právo výpovědi ze 
strany půjčitele může být uplatněno nejdříve k datu 15.8.2021. Výpůjčka pro Dům Kultury 
Liberec, s.r.o., IČ: 49098616, zastoupené jednatelem Pavlem Škodou, se sídlem Soukenné nám. 
613, 460 31 Liberec 4 
 
2. Rada města 
a) zrušuje část usnesení č. 484/01, rady města dne 9.10.2001- pozemek p.č. 1682/67, k.ú. Starý 
Harcov 
b) schvaluje nájemní smlouvu, na dobu neurčitou avšak minimálně na dobu 20 let, s ohledem na 
výši finančních prostředků vložených nájemcem do rekreační plochy - sportoviště. Nájemní 
smlouva je schválena pro Sdružení občanů Králův Háj – Starý Harcov, zastoupené předsedou 
Antonínem Šírem, sídlem Azalková 540, 460 15 Liberec 15 za roční nájemné 1,-Kč 

 

3. Rada  města 
a) zrušuje usnesení č. 406/06 bod VIII.- 48. ze dne 22.8.2006  
b) souhlasí s prodejem pozemku p.č.288/1, k.ú. Františkov u Liberce formou výběrového řízení s 
předností nájemce za cenu ve výši 145.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

                                                                                                                                              1    



 
V. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 191m2 v ul. Josefinino údolí 9, 
Liberec 5, organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: 28700210, Poštovní 233, Liberec 30, 
nájemné 1,- Kč/m²/rok,  smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady. 
 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města dne 19. 7. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5500/1, k. ú. Liberec na 
dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 12.000,- Kč bez DPH. 
2. Rada města dne 19. 7. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 793/2, 793/16, 810, k. ú. 
Růžodol I a na p. p. č. 841/5, k. ú. Františkov u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 3.400,- 
Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 19. 7. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 303/1, 409/12, 446, 
447/1, 560/1, 1050/1, 1051, 1054, 1061, 1062, 1063, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 
1075/1, 1076, k. ú. Horní Růžodol na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a.s.,  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu  630.100,-Kč bez DPH. 
4. Rada města dne 19. 7. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku 
p. č.1639, 1646/4, 1651, 1652, k. ú. Ruprechtice   na dobu existence stavby příslušné   inženýrské 
sítě,  ve prospěch vlastníka  pozemků p. č. 1653, 1654/3,  k. ú. Ruprechtice,  jejichž vlastníkem je 
v současné  době Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „ ŠUREAN“ Liberec, Lomená 399, 
Liberec V - Kristiánov, 46005, IČ: 46749420 , za cenu  64.320,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne 19. 7. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 25, 150/1, 163/2, k. ú. 
Pilínkov na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu  195.400,- Kč bez DPH. 
6. Rada města dne 19. 7. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku 
p. č. 1185, k. ú. Horní Růžodol 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. 

 

s o u h l a s í  

 
s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
I.Prodej pozemku  
Rada města po projednání: 
a)    zrušuje usnesení  č. 395/2011 bod č. I/6 ze dne 7. 6. 2011 
b)    souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 211/2, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
 
1. Alexandr Kendik,  
fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem Alexandr Kendik JUNIOR,  
se sídlem  Soukenné nám. 121/1, Liberec 1 
 
za kupní cenu  150.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
2. Hradecký Tomáš,                             ideální podíl 1/3 nemovitosti 
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Hradecký Karel,                                       ideální podíl 1/3 nemovitosti 

 

Phone Technology Club o. s., IČ: 22823689,                     ideální podíl 1/3 nemovitosti 
se sídlem Pražská 140/20, Liberec 1     
 
za kupní cenu  110.000, - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 
 

a  u k l á d á  

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

     T:  8. 9. 2011 

USNESENÍ Č. 537/2011  

Převod - dar nebytové jednotky č. 406/01 v budově Matoušova 406, Liberec 3 -  
Středisko rané péče SPRP LIBEREC 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č.333/2011 ze dne 17.5.2011 – využití předkupního práva; 

s o u h l a s í  

s darováním nebytové jednotky č.406/01 v budově čp. 406, ul. Matoušova 406, Liberec 3 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1266/3383 na společných částech budovy a na pozemku p.č. 
4215, k.ú. Liberec,  od Střediska rané péče SPRP Liberec v likvidaci; 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přijetí daru zastupitelstvu města 
k projednání.                                                                      
                                                                                                                     T: 8.9.2011  
                                                                               

USNESENÍ Č. 538/2011  

Sjednocení postupu při stanovení cen pozemků 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č.10/08 ze dne 15.1.2008 

a  s c h v a l u j e  

a) stanovení základních kupních cen pozemků pro přímé prodeje, prodeje formou výběrových 
řízení a veřejných dražeb dobrovolných je vždy za ceny dle interního předpisu 
b) ceny pozemků pod budovami a již postavenými objekty (netýká se majetkoprávních vypo-
řádání při přesahu objektu či budovy) bude vždy cena snížena o 50 % z ceny dle interního předpisu 
c) v rámci výpočtu celkové ceny pozemku se jednotková cena vždy zaokrouhluje na celé de-
setikoruny nahoru 
d) celková cena pozemku se vždy zaokrouhluje na celé tisícikoruny nahoru 
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USNESENÍ Č. 539/2011  

Privatizace pozemků ze zrušených veřejných dražeb dobrovolných 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

a) usnesení rady města ze dne 21.4.2009 č.203/09/V/bod.60  
b) usnesení rady města ze dne 3.3.2009 č.120/09/I/bod 32. a 40. 
c) usnesení rady města ze dne 15.6.2010 č.395/201/V/bod 46. 
d) usnesení rady města ze dne 2.6.2009 č.311/09/I/bod 11. 

a  s c h v a l u j e  

prodej pozemků dle Přílohy č.1 formou veřejných výběrových řízení 

 

USNESENÍ Č. 540/2011  

Uzavření darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod areálu dětského 
domova U Sirotčince čp. 407 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 435/2011 ze dne 21.6.2011 v odst. 2 (uzavření smlouvy o nepeněžitém vkladu 
Statutárního města Liberec  do sdružení, které by vzniklo v souvislosti se zřízením kamenného 
hospice) 

s o u h l a s í  

s uzavřením darovací smlouvy na převod areálu dětského domova u Sirotčince (budova čp. 407 na 
pozemku p.č. 1450, budova čp. 321 na pozemku p.č. 1449 a pozemky p.č. 1428, 1448, 1449, 1450, 
1451/1 a 1451/3, k.ú. Liberec) za účelem zřízení kamenného hospice s Libereckým krajem, U Jezu 
642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508, s podmínkou, že obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s 
realizací darovací smlouvy; 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
   
           T: 8.9.2011 
 

USNESENÍ Č. 541/2011  

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: 
 
6/2011 
 
Prodloužení užívacího práva: 
Havlištová Ondřejka     L-259 
Svoboda David      XI-101 
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Drašner Ladislav      STD-50 
Petrák Bohumil      XVIII-275 
Lochmanová Helena     M-34 
Janoušková Alexandra     XIV-1a 
Fišarová Blanka      Z5-11 
Bláhová Hana      VI-77 
Bednář Antonín      NO-224P 
Tejnská Viktorie      J-53 
Holasová Marie      XVI-2 
Fišera Milan      ST-42 
Bruthans Zdeněk      XVII-44 
Navrátilová Alena      XXII-25 
Petkovová Erika      XIV-143 
Šír Luděk       C-23 
Pekárková Jitka      KZ-VIII-32 
Mutter Hannelore       J-60 
Havlová Annelies      Z7-19 
Zástěrová Vlasta      VI-1 
Caklová Božena      STK-51 
Mejzr Arnošt      J-61 
Nováková Marie      IV-26 
Kulhánková Anna      III-176 
Pavlíková Hana      XII-66 
Cholasta Hynek      J-56 
Bartoš Miroslav      XVIII-150 
Moravcová Marie      XXII-12 
Urbanová Ivanka      STH-6 
Šebánek Václav      L-118 
Denková Milena      KZ-VIII-27 
Slabová Jana      KZ-7-47 
Svobodová Zdeňka      XXII-59 
Žďárská Ilona      IV-16 
Jiránek Luděk, Ing.      XVII-52 
Landovský František     STC-35 
Pittner Vladimír      Z9-6 
Smutný Zdeněk      STF-71 
Peršín Miroslav, MVDr.     Z16-6 
Wiener Egon      KZ-VIII-23 
Plecháčová Ivana      STC-23 
Anichobrová Martina     STC-38 
Goraková Jaroslava      STF-109 
Beňo Josef       STF-107 
Kaiserová Hana      IV-15 
Hartmanová Ludmila     D-13 
Svobodová Jana      STC-36 
Zemanová Johana      A-24 
Horáčková Jana      STF-111 
Husáková Miluše      XXII-53 
Novotná Helena      Z1-13 
Rejzek Vladimír      J-70 
Novotný Vlastimil      STA-44 
Ginzkei Valtr      Z11-4 
Deličová Libuše      DK-378 
Vágová Marie      J-52 
Vondra Václav      STF-70 
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Balcar Miloslav      Z6-29 
Stránský Jan      XVIII-235 
Hořáková Blažena      ST-67 
Hottková Naďa      STC-37 
Vinklátová Helena      XVIII-71a 
Posadovská Jindřiška     STI-4 
 
Nově uzavřené smlouvy: 
Richter Karel      NO-225P 
Jóžová Mária      NO-226P 
Bílek Jiří       XVII-46 
Hruška Radek      Z18-28 
Wranová Irena      XVIII-68A 
Kucková Stanislava      HK-271 
Dušek Ladislav      XXI-42 
Hůza Ladislav      NO-230P 

 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, vydat pokyn správci pohřebiště firmě 
LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa. 
                                                                                                       

Termín: 12.8.2011 

 

USNESENÍ Č. 542/2011  

Návrh dodatku č. 5 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. 5 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  

Martině  Rosenbergové, primátorce města, podepsat dodatek č.5 ke smlouvě č. 10/09/0149.                                       
                                                                                                                              T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 543/2011  

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 
1. Výměnu bytu v ubytovně nízkého standardu Šedému Robertovi z prostoru č. 7 do prostoru č. 
15, v ulici Kateřinská 156, s původní platností smlouvy do 31.12.2011; 
 
2. Přidělení ubytování v ubytovně nízkého standardu Bezuchovi Jakubovi v prostoru č. 7, v ulici 
Kateřinská 156; 
 
3. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou)  
- Frolíkovi Vlastimilovi byt č. 22 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969, 
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- Petříčkové Vlastě byt č. 45 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071; 
 
4. Přidělení bytu startovacího Tichému Miroslavovi byt č. 2 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577; 
 
5. Přidělení bytu standardního Kuričajové Veronice byt č. 8 o velikosti 1+1, v ulici Tanvaldská 
299; 
 
6. Přidělení integračního bytu pro azylanty Umarovi Elyorbekovi byt č. 13 o velikosti 1+kk v ulici 
Krajní 1579; 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu s Šedým Robertem a Bezuchou 
Jakubem; 

T: srpen 2011 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s 
Frolíkem Vlastimilem a Petříčkovou Vlastou;  

T: srpen 2011 
 

3. uzavřít nájemní smlouvu  na byt startovací s Tichým Miroslavem; 
 

T: srpen 2011 
 
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kuričajovou Veronikou; 

T: srpen 2011   
 
5. uzavřít nájemní smlouvu na integrační byt pro azylanty s  Umarovem  Elyorbekem. 

T: srpen 2011 
 

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 

Tento bod byl stažen z programu zasedání. 
 

USNESENÍ Č. 544/2011  

Výpověď z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu těmto uživatelům: 
Toms Josef, Burianova 1070, Liberec, byt č. 17 (byt zvláštního určení) 
Sigmundová Renata, Burianova 1071, Liberec, byt č. 20 (byt zvláštního určení)  
Kollárová Žaneta, Krejčího 1175, Liberec, byt č.  406 (byt pro příjmově vymezené osoby) 
Zimmermann Milan, Uralská 109/16, Liberec, byt č. 1 (standardní byt) 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zaslat výpověď z nájmu 
uživatelům do vlastních rukou.  
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          T: červenec 2011 

 

USNESENÍ Č. 545/2011  

Schválení výše úhrad za poskytování odlehčovacích služeb prostřednictvím 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 
1. 8. 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výši úhrad za poskytování odlehčovacích služeb prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1.8.2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č. 546/2011  

Jmenování ředitele Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Miriam Plačkovou do funkce ředitelky Mateřské  školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 
340/7,  příspěvkové organizace, ke dni 24.  září 2011 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské  školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové 
organizace. 
         T: 08/2011 

 

USNESENÍ Č. 547/2011  

Stanovení kapacity  Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

n a v r h u j e  s t a n o v i t  

kapacitu Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace na počet 95 dětí a 
kapacitu školní jídelny při Mateřské škole, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizaci na 
počet 95 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2011; 

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: srpen 2011 
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USNESENÍ Č. 548/2011  

Revitalizace Rochlice - ul. Burianova realizace 
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice – ul. Burianova“ – dodavatel stavby, společnost  REAL - PONREPO s.r.o., IČ: 250 26 
542, se sídlem Šlikova 408/10, Liberec 6, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uve-
dených v zadávací dokumentaci, 
 
2) výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – ul. 
Burianova “–  dodavatel stavby:  STRABAG a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha, 1 s nabídkovou cenou 1 185 343,09 Kč bez DPH,  
 
3) stavební dokončení stavby do 30.9.2011  

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 příslušných rozhodnutí zadavatele o vyloučení   
uchazeče REAL - PONREPO s.r.o., z další účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou  
zakázku „Revitalizace Rochlice – ul.Burianova “,  

T: ihned 
 
2.  předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – ul. 
Burianova “ –  dodavatel stavby, a to vítězi řízení  společnosti STRABAG a.s.; IČ: 608 38 744, se 
sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 

T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – ul. Burianova“ – dodavatel 
stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  
STRABAG a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2011– kontrolní 

 

USNESENÍ Č. 549/2011  

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacích 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 
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reservé“  na komunikaci Borový vrch pro držitele ZTP/P paní Renatu Szénásiovou, 
 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Hodkovická pro držitele ZTP pana 
Františka Rybku, 

 
3.  zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Kašmírová pro držitele ZTP pana Jaroslava Stejskala   

 

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 se zřízením vy-
hrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  paní Renatu Szénásiovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Borový vrch,   
         Termín: srpen 2011 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vy-
hrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pan František Rybka na komunikaci Hodkovická,   
         Termín: srpen 2011 
          
3. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vy-
hrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jaroslava Stejskala  a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Kašmírová.   
 
         Termín: srpen 2011 

USNESENÍ Č. 550/2011  

Nerudovo náměstí - oprava komunikací 
Jednací řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky – formou jednacího řízení bez uveřejnění „Nerudovo náměstí-oprava 
komunikací - JŘBU“ v rozsahu dle důvodové zprávy v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 
RM“ a to oslovením firmy Strabag, a.s., se sídlem  Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha, IČ 60838744, 
 
2) složení komise pro jednání a posouzení 
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS  
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
   
Náhradníci komise pro jednání a posouzení   
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR  
 

a  u k l á d á  
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1.Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku, 

a) ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci,  realizaci a 
vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Nerudovo náměstí-oprava komunikací - JŘBU“,  
formou jednacího řízení bez uveřejnění,  

T: neprodleně 
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení,  

T: 07/2011 
 
2.Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
zajistit majetkoprávní vypořádání mezi Libereckým krajem a SML (převod části pozemku p.p.č. 
632/1 v k.ú. Liberec pod místní komunikací v ulici Na Kopečku) 

KT: 11/2011 

 

USNESENÍ Č. 551/2011  

Revitalizace Rochlice 
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění - změna technologie 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

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 „Revitalizace Rochlice – změna technologie“ –  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 – změna technologie“ – 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: 08/2011– kontrolní 
 

USNESENÍ Č. 552/2011  

Valašská - úprava přístupu pro pěší 
vícepráce - vyvolaná přeložka kabelů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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provedení víceprácí s pojené s přeložkou kabelů nízkého napětí v rámci realizované akce Va-
lašská -  úprava cesty pro pěší ve výši 42.026,40 Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku zajistit, uzavřít se zhotovitelem díla  (1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.) 
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 19/11/0034. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 553/2011  

Městský mobiliář 
Záměr rozšíření o nové prvky - platný městský mobiliář 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřej-
ného majetku, předložit odboru strategie a územní koncepce žádost – záměr o rozšíření nových 
prvků platného městského mobiliáře. 
         Termín: 07/2011 
 

USNESENÍ Č. 554/2011  

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
Sdružení Jizerská, o. s., sídlem Nad Vodárnou 86, 460 01 Jablonec nad Nisou, 
investora výstavby v lokalitě Na Skřivanech 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen  pro Sdružení Jizerská o.s. 
sídlem Nad Vodárnou 86, 460 01 Jablonec nad Nisou, investora výstavby v lokalitě Na 
Skřivanech, a to odpuštění úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou infrastrukturu, 
která bude následně předána do vlastnictví Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřej-
ného majetku, v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po Sdružení Jizerská o.s. sídlem Nad 
Vodárnou 86, 460 01 Jablonec nad Nisou úhradu jistin za věcná břemena. 
         Termín: ihned 
 

USNESENÍ Č. 555/2011  

Nerudovo náměstí - příspěvek vlastníků sítí technické infrastruktury na zádlažby 

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

důvodovou zprávu - informaci o zajištění příspěvku vlastníků sítí technické infrastruktury na 
zádlažby 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku, 
1. uzavřít jednotlivými vlastníky/správci sítí smlouvy o spolupráci při výstavbě 

KT: 31.8.2011 
 
2. uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky akce „Nerudovo 
náměstí – oprava komunikací“ 

KT: 09/2011 
 

USNESENÍ Č. 556/2011  

Revitalizace Rochlice 
Výběr varianty vodního prvku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. v rámci realizace akce „Revitalizace Rochlice“ předložený návrh –  „varianta  (2) vodní   prvek 
-  kaskáda čtyř bazénků s vodotryskem“ 
 
2.  zpracování projektové dokumentace pro vypsání veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění 
„Revitalizace Rochlice -  vodní prvek varianta č. 2“,   

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, zajistit u firmy Valbek spol. s r.o. pro akci „Revitalizace Rochlice -  vodní 
prvek - varianta č. 2“  zpracování zadávací dokumentace  pro jednací řízení bez uveřejnění  tj. 
výkresová část ve stupni realizační dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu.  

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 557/2011  

Povodňové škody na komunikacích 
Úprava odvodnění a komunikace - ul. Karlinská - výběrové řízení na zhotovitele 
stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  návrh na vyhlášení výběrového řízení - podlimitního zadávací řízení na  dodavatele stavebních 
prací na akci  „Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská“ dle  zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných   zakázkách v platném znění, 
2.  předložený návrh  zadávací dokumentace „Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská“  
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, pro realizaci akce 
„Revitalizace Rochlice“, 
3.  vyhlášení výběrového řízení – podlimitního zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
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souvisejících s akcí „Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská“, 
 4.  složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS  
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Zástupce komise pro veřejné zakázky  
  
Náhradníci komise pro jednání a posouzení   
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR  
5. upravit zadávací dokumentace na probíhající veřejné zakázky v rámci povodňových škod na 
komunikacích: oprava chodníku Plátenická, běžná údržba komunikací a údržba vodních prvků ve 
městě Liberci, ve smyslu návrhu komise pro veřejné zakázky. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, administraci a 
vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na 
akci „Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská“   

T : 08/2011 – kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení na akci „Úprava odvodnění a komu-
nikace – ul. Karlinská“ předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného 
uchazeče. 

T: 09/2011 

USNESENÍ Č. 558/2011  

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

Rada města po projednání       

z a m í t á  

1. Odvolání proti  stanovisku odboru technické správy veřejného majetku ve věci  zřízení vy-
hrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ na ko-
munikaci Na Bojišti pro držitele ZTP pana Stanislava Nováka   
 
2. Odvolání proti  stanovisku odboru technické správy veřejného majetku ve věci  zřízení vy-
hrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ na ko-
munikaci Matoušova pro držitele ZTP pana Waltera Feistnera   
 
3. Odvolání proti  stanovisku odboru technické správy veřejného majetku ve věci prodloužení 
vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Burianova pro držitele ZTP paní Ing. Lenky 
Kretschmerové   

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
          
1. vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vyhra-
zeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Stanislava Nováka  a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Bojišti,   
         Termín: srpen 2011, 
 
2. vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením vyhra-
zeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Waltera Feistnera  a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Matoušova,   
 

Termín: srpen 2011, 
3. vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku s prodloužením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Ing. Lenku Kretschmerovou  na komunikaci 
Burianova,   
 

Termín: srpen 2011. 

 

USNESENÍ Č. 559/2011  

Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 
Plánovací smlouva 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr rekonstrukce komunikace U Mlýna, kterou provede na vlastní náklady společnost DGS 
Druckguss Systeme  s.r.o., sídlem Volgogradská 89, PSČ 460 10, 

 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi DGS Druckguss Systeme  s.r.o., sídlem Volgo-
gradská 89, PSČ 460 10 a Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku,  
1. vydat souhlasné stanovisko k PR 136/11 a PR 170/11 ve věci dopravního napojení areálu 
společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., za podmínky realizace předmětné rekonstrukce 
komunikace U Mlýna 

T: neprodleně 
2. předložit „Plánovací smlouvu“  Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   

T: 09/2011 
3. po schválení „Plánovací smlouvy“ zastupitelstvem města zajistit oboustranný podpis výše  
uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 10/2011 
4.  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  předložit „Da-
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rovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení,  

                            KT: 1/2012  
 

USNESENÍ Č.  560/2011  

Puškinova  - zřízení chodníku a celoplošná oprava 
Dodatek SOD na zpracování PD 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. návrh změny termínů předání projektové dokumentace (DUR/DSP), územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 
2. návrh na zpracování geometrického plánu pro zpřesnění a opravu průběhu hranic katastru 
nemovitostí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku, uzavřít se zhotovitelem díla  (CR Project s.r.o. Mladá Boleslav) dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 19/11/0045 s navrženými termíny plnění. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 561/2011  

Diagnostika skalních masivů ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
Harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalních masivů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

harmonogram a navržený rozsah opatření na skalních masivech ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec pro rok 2012, 

 

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
1. realizovat opatření na zajištění bezpečnosti skalních masivů ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec v rozsahu dle harmonogramu opatření uvedeném v příloze č. 1, 

T: 10/2012 
 
2. nárokovat v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na opatření zajištění bezpečnosti skalních 
masivů ve vlastnictví Statutárního města Liberec,   

T:08/2011 
 
3. vhodným způsobem informovat radu města o výsledku diagnostiky skalního masivu za hlavní 
tribunou fotbalového stadionu FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách 
                                                                                                            T:09/2011 
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USNESENÍ Č. 562/2011  

Provozování farmářských trhů před obchodním domem Fórum 
Smlouva o spolupráci s Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Smlouvy o spolupráci při organizaci farmářského trhu“, a to mezi Multi Veste Czech 
Republic 9, s.r.o., sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 a Statutárním městem Liberec,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu. 
 
         Termín: ihned 

 

 

USNESENÍ Č. 563/2011  

Realizace předprojektových příprav akce „Přestavba monofunkčních sportovišť 
v areálu Městského stadionu v Liberci“ v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

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

T: do 30.9.2011 
 

USNESENÍ Č. 564/2011  

Změna jednacího řádu Rady města Liberec v části čl. VI odst. 5 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) zveřejňování schválených zápisů ze schůze rady města na internetu podle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím     
 
2) změnu jednacího řádu Rady  města Liberec v části čl. VI odst. 5, v následujícím znění: 
Zápis je uložen na organizačním oddělní magistrátu, kde do jeho úplného textu mohou nahlížet 
členové rady a po jeho schválení i další členové zastupitelstva. Zpřístupnění zápisu ostatním 
přímým účastníkům jednání a veřejnosti je možné po jeho schválení a po úpravě textu zápisu z 
hlediska ochrany osobnostních práv a osobních údajů fyzických osob a ochrany dalších údajů, 
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upravené zvláštními zákony;  

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejňování zápisů zajistit.   

T: od 1. 9. 2011    

 

USNESENÍ Č. 565/2011  

Jmenování vedoucího odboru Kancelář primátorky Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, Mgr. Lukáše Kozaczku do funkce vedoucího 
odboru Kancelář primátorky Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy s termínem nástupu 
do funkce od 1. srpna 2011, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího odboru 
Kancelář primátorky podle zákona.     
 
 

USNESENÍ Č. 566/2011  

Navýšení počtu pracovních míst na odboru strategie a územní koncepce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení počtu pracovních míst na odboru strategie a územní koncepce o jedno pracovní místo 
specialisty – dopravního inženýra 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podniknout příslušná opatření. 

Termín: ihned 

 

USNESENÍ Č. 567/2011  

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 6. 2011 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 30. června 2011 primátorku, náměstky primátorky, tajemníka MML a vedoucí odborů. 

USNESENÍ Č. 568/2011  

Oprava usnesení č. 526/2011 
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Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 526/2011 ve znění: 
 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

člena komise pro výběrová řízení a prodej majetku Rady města Liberec Ing. Arch. Marii 
Procházkovou 

j m e n u j e  

členku komise pro výběrová řízení a prodej majetku paní Annu Švejdovou 
 

s c h v a l u j e  

opravu této části usnesení ve znění: 
 
Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

člena komise pro rozvojové projekty a výběr investorů Rady města Liberec Ing. Arch. Marii 
Procházkovou  

j m e n u j e  

členku komise pro rozvojové projekty a výběr investorů Rady města Liberec paní Annu 
Švejdovou  

 

u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání a jmenování těchto členů. 
 
 
          T.: ihned 

 

 
 

 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I. Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby a vnitřní pravidla pro poskytování 
pobytové a ambulantní odlehčovací služby prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec 

 

Příloha: k usn. č. 539/2011 

 

 

V Liberci dne 26. července 2011 
 

   
    
 

 
 

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



                                                                                                                                              20    



 
21

 

 


