
 
 
 

1

 
 

U S N E S E N Í  
Z 5. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 6. 3. 2012 

USNESENÍ Č. 149/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

III. Výpůjčka pozemků 
Rada města dne 6.3.2012 neschvaluje výpůjčku pozemků p. č. 360/2, 366, k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou pro občanské sdružení Zbytek, IČ: 22906631, se sídlem Rámový vršek 302, 460 01 
Liberec 1. 
 
IV. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 6.3.2012 schvaluje umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 5,20 m x 2,50 m 
na pozemku p. č. 1361/2 v k. ú. Růžodol I, na dobu neurčitou pro VESNA LIBEREC s.r.o., IČ: 
46711350, Husova 25/5, Liberec 1, za cenu 21.000,- Kč bez DPH ročně. 
 
V. Změna usnesení RM 
1. Rada města dne 6.3.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 30/2012/III/3 ze dne 17.1.2012 
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, 
483/29, 483/30, 483/43, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 470/1, 470/27, 472/5, 472/6, 472/7, 472/9, 472/14, 472/19, 472/20, 483/6, 483/8, 
483/31, 483/32, 483/39, 483/42, 483/44, 483/45, 484/2, 484/7, 484/15, 484/16, k. ú. Rochlice u 
Liberce, a pozemků p. č. 327/1, 327/3, 327/5, 327/7, 327/8, 327/9, 327/10, 327/11, 327/21, 327/23, 
327/24, 327/25, 327/26, 327/27, 327/33, 374/1, 377/13, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je 
v současné době Nisa OC s. r. o., IČ: 28950941, Jiráskovo nám. 1981/6, Praha 2, za cenu 56,- 
Kč/m2 bez DPH.  
2. Rada města dne 6.3.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 829/2011/VIII/4 ze dne 6.12.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN a VN, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 866/2, 903/4, k. ú. Staré Pavlovice, p. č. 
1137/1, 1378/8,  k. ú. Ruprechtice, p. č. 578/3, 603/3, 603/4, 604/4, 612/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 172.200,- Kč.  
3. Rada města dne 6.3.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 829/2011/VII/8 ze dne 6.3.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace 
na pozemku p. č. 1122/39, 1905/1, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušných 
inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemků  p. č. 1122/11, 1122/47, k. ú. Starý Harcov, 
kterým je v současné době Urban Lukáš, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez 
DPH. 
4. Rada města dne 6.3.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 768/2011/VIII/3 ze dne 15.11.2011 
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b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu na pozemku p. č. 102, k. ú. 
Karlinky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Severočeská vodárenská 
společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení zálohy 
5.000,- Kč bez DPH. 
c) schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodu na pozemku p. č. 102, k. ú. Karlinky na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy 5.000,- Kč bez DPH. 
 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelu 
veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 4035/9, 5830, 
5832, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC Česká republika, 
a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262 za podmínky složení zálohy ve výši 106.500,- Kč bez 
DPH. 
2. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6131, k. ú. Liberec na dobu  
existence  stavby inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4712, 4711 a budovy č. p. 
583, Liberec III - Jeřáb na pozemku 4711, kterým jsou v současné době Erbenová Leona Mgr., 
Chotěnovská Věra, Pěnkavová Martina, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení  
NN a přípojkového pilíře, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6147,  k. ú. Liberec 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  
4. Rada města dne 6. 3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení splaškové kanalizace na 
pozemku p. č. 435, 440, 258/2, 443, k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro: Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 
49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 201.500,- Kč bez DPH. 
5. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů  
NN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 419,  k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.400,- Kč bez DPH.  
6. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelu 
veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 59, 204/1, 
204/11, 204/16, k. ú. Nové Pavlovice, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC 
Česká republika, a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 
52.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení  
VN, přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1002/1, 1260/6, 1348, 1406/5,  k. ú. Starý 
Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 295.200,- Kč bez DPH.  
8. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení přípojky NN,  
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1143/1, k. ú. Krásná Studánka na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.  
9. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 328, 329, 323/1, 
k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. 
č. 335/1 k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době Gharazi Leona, za podmínky složení 
zálohy ve výši 40.320,- Kč bez DPH. 
10. Rada města dne 6.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2223/1, k. ú. Vesec u 
Liberce na dobu existence stavby inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2223/19, 
2223/60, 2223/61 a rozestavěných budovách bez č. p. na pozemcích p. č. 2223/60, 2223/61, 
kterým je v současné době Oudia Lusk Karel, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez 
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DPH. 
11. Rada města dne 6.3.2012 neschvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.  
č. 885/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 874/1 k. 
ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Urban Miroslav, za podmínky složení 
zálohy ve výši 36.000,- Kč bez DPH. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 6.3.2012 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemky p. č. 1140/41, 1140/43, k. ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
Milan Beneš,  
za kupní cenu 89.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Rada města dne 6.3.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 1140/42, k. ú. Ruprechtice 
kupujícímu: 
Milan Beneš,  
za kupní cenu 85.100,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
II. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města  dne 6.3.2012 souhlasí se záměrem  prodeje  pozemků p. č. 212/1, 212/2, 214/1, k. 
ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 858.000,- Kč. 
2. Rada města dne 6.3.2012 souhlasí se záměrem prodeje částí pozemku p. č. 560/1,   
k. ú. Horní Růžodol formou výběrového řízení za cenu cca 108.000,- Kč. 
3. Rada města dne 6.3.2012 souhlasí se záměrem prodeje  pozemku p. č. 152/4, k. ú. Starý Harcov 
formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 149, k.  ú. Starý Harcov, za 
cenu 373.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města dne 6.3. 2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 902/5, k. ú. Vesec u 
Liberce formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníků pozemků p. č. 883/14, 883/15, k. 
ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 9.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5. Rada města dne 6.3.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 635/1, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemku p. č. 370, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, za cenu 80.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města dne 6.3.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 635/2, 635/3, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 
365, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, za cenu 38.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit návrh majetkoprávní operace pod body 
I. a II. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 150/2012 

Záměr prodeje obsazených bytových jednotek formou výběrového řízení 
s předností nájemce 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem prodeje obsazených bytových jednotek dle Přílohy č. 1 formou výběrového řízení s 
předností nájemce za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit návrh záměru prodeje obsazených 
bytových jednotek ke schválení zastupitelstvu města.      

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 151/2012 

Nájemní smlouva - stanovení splátkového kalendáře 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

splátkový kalendář na rok 2012 ve výši 18.831,- Kč/ měsíčně pro firmu Izolační Liberecká s.r.o. 
k uzavřené nájemní smlouvě reg. č. 2501/02/0208. 

USNESENÍ Č. 152/2012 

Sportovní klub Ještěd - schválení dodatku k nájemní smlouvě 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

úpravu doby nájmu od 1.8.2009 do 31.7.2014 na pozemky p. č. 690/26 a 690/27, k. ú. Horní 
Hanychov dodatkem č. 2 pro Sportovní klub Ještěd, IČ: 64040577, zastoupený prezidentem Ing. 
Jindřichem Peškem, sídlem Hodkovická 981/42, Liberec 6 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aby vstoupil do jednání se Sportovním klubem Ještěd, 
a uzavřel stávající smlouvu dohodou. 

USNESENÍ Č. 153/2012 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
kanalizační přípojky a přípojky NN, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 422/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou  a vedení plynovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 535 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch 
vlastníka p. p. č. 531/1 v k. ú Vratislavice nad Nisou, pana Milana Jankuje, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 16.138,- Kč bez DPH a za podmínek 
stanovených technickým odborem. 
 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby 
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„Zřízení chodníku - obytná  zóna Vratislavice nad Nisou - Pod Tyršovým vrchem - II. etapa“ a 
s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p. p. č. 3050 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 
70891508 ve prospěch Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 
(investor stavby Ing. Zbyněk Besta), bezúplatně na dobu určitou, tj. na dobu, po kterou bude 
provozována Stavba.  
 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení VN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1820/14, 1525/1 a 1507 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 úhrady předpokládané ceny ve výši 
6.530,- Kč bez DPH, za podmínek stanovených technickým odborem a za podmínky umístění 
přípojky VN na p. p. č. 1525/1 při hranici s p. p. č. 1525/2. 
 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování STL 
plynovodu a přípojek, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení na p. p. č. 2113/1 a 2115 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 
27295567 za cenu 500,- Kč bez DPH. 
 

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p. p. č. 128, 129, 
156/1, 157, 1240, 1241/2, 1243/1, 1243/42, 1243/43, 1243/44, 1243/54, 1243/63, 1243/64, 
1243/65, 1243/66, 1243/67, 1248/1, 1260/1, 1264, 1265, 1271, 1280/1, 1280/9, 1280/10, 1280/11, 
1280/12, 1280/13, 1280/15, 1292/1, 1292/9, 1303/13, 1350/1, 1352/1 a 1886/7 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 909.630,- Kč bez DPH na dobu existence plynárenského 
zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
II. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 579/2011/I/2 ze dne 30.8.2011  
b) schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2929/1 v k. ú.Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby veřejné komunikační sítě pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 
266/2, Praha 4, IČ: 60193336 za cenu 18.000,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 154/2012 

Změna statutu a základních pravidel přidělování dotací z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložené změny statutu a základních pravidel přidělování dotací z Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 155/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Základní školy praktické a Základní školy 
speciální, Liberec, Orlí 140/7, za období roků 2009 a 2010 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, Liberec 3, 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. 156/2012 

Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období 
červenec až prosinec 2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby za období červenec až prosinec 
2011. 

USNESENÍ Č. 157/2012 

Podání žádosti o podstatnou změnu v projektu "Zavádění procesního a 
projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či 
založených organizacích" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost - navýšení počtu členů realizačního týmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o podstatnou změnu projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na 
Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích“ v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit podání 
Žádosti o podstatnou změnu poskytovateli dotace Ministerstvu vnitra ČR. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 158/2012 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt 
"Parky lidové sady I." realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt „Parky Lidové 
sady I.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek dotační smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města. 
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T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 159/2012 

Jednací řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - dodatečné práce č. 3" 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. 3“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

 
2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění: 
 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Markéta 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
Petr Schejbal   technický dozor investora 
Kamil Jan Svoboda                       náměstek primátorky 
Miroslav Hozák                             ref. odd. techn. správy školských a kultur. zařízení 
 

 
návrh náhradníků členů komise: 

 
Pavel Smarž   referent odboru strategického rozvoje a dotací 
Veronika Fialová   referent odboru strategického rozvoje a dotací 
Bc. Linda Jurásková    referent právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
Michaela Pitvorová   stavební technik f. INVESTING CZ spol. s r.o. 
Bc. Jiří Šolc                                   náměstek primátorky  

 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek předložit Radě města ke 
schválení. 

T: neprodleně  

 
Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby u projektu 
"Revitalizace vícefuknčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina"    

Tento bod byl stažen z programu jednání.  
  

USNESENÍ Č. 160/2012 

Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2012 - 2014,  

5. aktualizace 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s 5. aktualizací Programu regenerace městské památkové zóny pro období let 2012 – 2014 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit Program regenerace městské památkové zóny do roku 2014 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení.                                                                                               

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 161/2012 

Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu v roce 2012 na odkoupení 
používaného automobilu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec do výše 
198.000,- Kč na odkoupení používaného automobilu Honda Insight 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 162/2012 

Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu v roce 2012 na stavbu terénní 
stanice pro výukové programy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec do výše 
150.000,- Kč na stavbu terénní stanice pro výukové programy na pozemku Centra pro 
zvířata v nouzi při ZOO Liberec, se sídlem Ostašovská 570, Liberec 11 

a  u k l á d á   

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

 
 T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 163/2012 

"Transfer administrativy ZOO Liberec" - schválení vypsání veřejné 
zakázky na stavební práce 

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

1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu „Transfer administrativy 
ZOO Liberec“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

2. návrh zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
projektu „Transfer administrativy ZOO Liberec“, 
 

3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
 

Jmenovaní členové: 
Mgr. Pavel Kalous                vedoucí odboru školství a kultury 
Petra Tomínová                    pověřená zastupováním funkce vedoucí technické správy     
                                             školských a kulturních zařízení 
Stanislav Jíra                        vedoucí technické správy ZOO Liberec, p. o. 
Markéta Dörflerová, DiS.     referent odboru právního a veřejných zakázek 

 
Jmenovaní náhradníci: 
Ing. Jitka Strasserová             vedoucí oddělení kultury 
Miroslav Hozák                     referent školských a kulturních zařízení 
MVDr. David Nejedlo           ředitel ZOO Liberec, p. o. 
Ing. Linda Jurásková             referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
4. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 

 
Jmenovaní členové: 
Kamil Jan Svoboda              náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský               náměstek primátorky 
Mgr. Pavel Kalous                vedoucí odboru 
Petra Tomínová                    pověřená zastupováním funkce vedoucí technické správy     
                                             školských a kulturních zařízení 
Stanislav Jíra                        vedoucí technické správy ZOO Liberec, p. o. 
Markéta Dörflerová, DiS.     referent odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Mgr. Petr Černý             člen rady města a zastupitelstva města  
 
Jmenovaní náhradníci: 
Bc. Jiří Šolc                           náměstek primátorky 
Lukáš Martin                         náměstek primátorky 
Ing. Jitka Strasserová             vedoucí oddělení kultury 
Miroslav Hozák                     referent technické správy školských a kulturních zařízení 
MVDr. David Nejedlo           ředitel ZOO Liberec, p. o. 
Ing. Linda Jurásková             referent odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Bohuslav Kabátek          člen rady města a zastupitelstva města 
 
5. Návrh dodavatelů, kteří budou osloveni: 

 
Syban, s.r.o.,                                                              IČ 254 01 343 
Brex, spol. s r.o.,                                                        IČ 402 32 549 
STAVO – UNION stavební společnost spol. s. r. o.   IČ 254 07 317 
HELIOS Bau spol. s r.o.                                             IČ 492 85 284 
A.stavby s.r.o.                                                            IČ 254 32 478   

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu školství a kultury, 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce projektu 
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„Transfer administrativy ZOO Liberec“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

T: neprodleně 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení jeho výsledek. 

T: duben/2012 

USNESENÍ Č. 164/2012 

Navýšení kapacity školní jídelny a školní družiny při Základní škole, 
Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci 

Rada města po projednání 

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

1. kapacitu školní jídelny při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizaci na počet 250 stravovaných, s účinností ke dni 1. září 2012  

2. kapacitu školní družiny při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizaci na počet 80 dětí, s účinností ke dni 1. září 2012 

 

a  u k l á d á  

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

T: duben 2012 

USNESENÍ Č. 165/2012 

Změna usnesení č. 114/2012 ze dne 14. února 2012 - Vyhlášení konkurzních 
řízení na obsazení funkcí ředitelů základních škol 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 114/2012 ze dne 14. 2. 2012 - jmenování složení konkurzních komisí pro 
konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů  

a  j m e n u j e    

složení konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů: 
 

1. Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace  
Zástupce určený zřizovatelem – předseda             Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem              Ing. Ondřej Červinka  
Zástupce krajského úřadu               JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce              Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady               Doc. PhDr. David Václavík   
Odborník v oblasti státní správy               PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy            Ing. Tomáš Řebíček 
 
Tajemník konkurzní komise               Marcela Šulcová 
 
2. Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové organizace  
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
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Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     MUDr. Jiří Richter  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Alexandr Irgl 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
3.  Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka  
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Ing. Radka Vlčková 
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Miloslava Plachá 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
 
 
4.  Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové 
organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     PaedDr. Jan Prchal 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy              Ing. Miloš Miler  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
5.  Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Bc. Zuzana Kocumová 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy   Mgr. Hana Vrabcová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
6. Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Věra Dostrašilová 
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Alena Hejnová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
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7. Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Jana Kuklová  
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Miloslava Čechlovská 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
8. Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Marie Hejralová 
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Eva Bočková  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
 
9. Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková  
Zástupce školské rady     Mgr. Vladimír Nevrkla  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek 
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Hana Vrabcová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
10. Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Iva Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Věra Dubcová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
 
11. Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové 
organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Ing. Lenka Nevyhoštěná 
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Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Ing. Jarmila Fořtová  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
12. Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Mgr. Michal Bolek  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Helena Černá  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
13. Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková  
Zástupce školské rady     Mgr. Narcisa Rozmarinová 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Viktor Bábík 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
     
14. Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové 
organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Lenka Lieskovská 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Jana Daňková 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 
 
15. Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková 
Zástupce školské rady     Ing. Pavel Martínek  
Odborník v oblasti státní správy    PaedDr. Jitka Mikešová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Bc. Libuše Hájková  
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady 
města členy konkurzních komisí. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 166/2012 

Majetkoprávní operace „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 
III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická"   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ pro akci „Smíšená 
stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická" a to mezi 
Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec II, 461 80, IČ 708 91 508 a Statutárním městem 
Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ pro akci 
„Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická" 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ pro akci „Smíšená stezka pro 
chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická" před podpisem 
předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke schválení   

T: 03/2012 
 
b) zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu 

T: 03/2012 

USNESENÍ Č. 167/2012 

Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – 
Chrastava úsek 0,000 – 0,771 “ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením plánovací smlouvy   
„Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava úsek 0,000 – 0,771“,  
a to mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec II, 461 80, IČ 70891508 a Statutárním 
městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu plánovací smlouvy „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – 
Chrastava úsek 0,000 – 0,771“,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) plánovací smlouvu „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava úsek 0,000 – 
0,771“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení  

T: 03/2012 
 
b) plánovací smlouvu „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava úsek 0,000 
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– 0,771“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke schválení   

T: 03/2012 
 
c) zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu 

T: 03/2012 
 

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

KT: 01/2013 

USNESENÍ Č. 168/2012 

Založení projektu - Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek 
cyklotrasy Odra Nisa 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

 
1. založení projektu „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra 

Nisa“   
2. financování projektu „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra 

Nisa“ 
3. časový harmonogram akce „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy  
    Odra Nisa“ 

4. vyhlášení výběrového řízení a to v souladu s platnými řády Statutárního města Liberec a 
zákona o veřejných zakázkách na zpracovatele projektové dokumentace akce 
„Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“ dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

    T: 04/2012  
                                            

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení 

na výběr zpracovatele projektové dokumentace akci „Novostavba cyklostezky za ČOV 
Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“  

    T: 05/2012 – kontrolní 
 
2. zajistit realizaci projektové dokumentace akci „Novostavba cyklostezky za ČOV 

Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“  

    T: 01/2013 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 169/2012 

Povodňové škody na komunikacích    

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

a) s poskytnutou výší dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního 
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programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 
2010“ a finanční spoluúčastí Statutárního města Liberec za r. 2011: 
 
Název akce  Dotace MMR 

2011 
Spoluúčast SML 
2011 

Úprava odvodnění a komunikace-ul. Strakonická   2 367 200,- 263 023,- 
Oprava opěrné zdi - ul. U Podjezdu    755 999,-   84 000,- 
Oprava vozovky a odvodnění komunikace ul. 
Mimoňská a Českolipská v Liberci  

   882 764,- 98 085,- 

Úprava odvodnění - ul. K Bucharce     835 387,- 174 873,- 
Oprava odvodnění komunikace ul. Karlinská  1 399 926,- 155 548,- 
Oprava odvodnění komunikace ul.  Horská v Liberci  dotace vrácena   celá akce uhrazena 

v r. 2010  
Svárovská ul.     213 118,- 23 680,- 
Jahodová ul.   181 379,-   20 154,- 
Lávka Temná přes Harcovský potok     45 000,-     5 000,- 
Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. 
Kopeckého 

135 208,- 114 797,- 

Oprava mostu v ul. Karlovská  101 464,- 11 274,- 
Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá   177 414,- 19 714,- 
Úprava odvodnění ul. Křižanská   302 399,- 33 600,- 
Úprava odvodnění - ul. Novinská - propustek č. 1 a 2 307 631,- 34 182,- 
Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova 
v Liberci  

775 447,- 86 161,- 

Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý vrch 
v Liberci  

715 536,- 79 505,- 

Oprava vozovky pod silničním motem I/35 a 
železničním mostem ČD v ul. Železniční v Liberci  

736 956,- 84 884,- 

Oprava odvodnění komunikace v u. Obchodní a 
Svárovská v Liberci   

644 712,- 71 635,- 

Oprava odvodnění v ul. Volgogradská  185 655,- 20 629,- 
Oprava odvodnění - ul. Sáňkařská  69 626,- 7 737,- 
  

 
a) vrácení dotace pro akci 
„Oprava odvodnění komunikace v ul. Horské v Liberci“, ve výši 340 163,- Kč    
 
b) zrušení žádosti „Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
1. předložit zprávu o skutečném čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
v rámci dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní 
pohromou v roce 2010“ na nejbližší zasedání zastupitelstva města a v souladu s tímto 
čerpáním předat poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování akce    

KT: 30.6.2012  
 
2. informovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o tom, že na akci „Oprava odvodnění 
komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“ dle registračního listu č. 217D117008793 nebude 
Statutární město Liberec žádat o uvolnění dotace          

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 170/2012 

Změna jízdních řádů městské dopravy v Liberci 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Změnu jízdních řádů městské dopravy v Liberci s platností od 12.3.2012. 

USNESENÍ Č. 171/2012 

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a zeleně 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený návrh „Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací“ a 
„Podmínky ochrany zeleně při stavebních a výkopových pracích“  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit vydání takto schválených podmínek a seznámit s nimi jednotlivé vlastníky 

technické infrastruktury ve městě 

Termín: březen 2012 

 
2.  předávat informace s tím souvisejí na odbor hlavního architekta MML. 

USNESENÍ Č. 172/2012 

Prodloužení termínu platnosti Plánu odpadového hospodářství  
Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

prodloužení termínu platnosti plánu odpadového hospodářství Statutárního města Liberec do 
roku 2015  

a  u k l á d á      

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit vyhodnocení plnění závazné části stávajícího Plánu odpadového hospodářství města 
Liberec a s výsledky vhodným způsobem informovat radu města Liberce.                                

T: září 2012, kontrolní 

USNESENÍ Č. 173/2012 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení 
vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města 
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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 Česká pro držitele ZTP paní Janu Valentovou 
 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Felberova pro držitele ZTP pana Miroslava Turtaka 
 
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Vlnařská pro držitele ZTP pana Petra Löffelmana 
 
4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Krejčího pro držitele ZTP/P pana Juraje Kohúta 
 
5. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Tržní nám. pro držitele ZTP pana Jiřího Kruliše 
 
6. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Ježkova pro pana Oldřicha Jeníčka 

n e s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Revoluční nebo 8.března pro držitele ZTP paní Margitu 
Torákovou 

a  u k l á d á  

     Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Janu Valentovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Česká   

Termín: duben 2012 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Miroslava Turtaka a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Felberova   

Termín: duben 2012 

3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Petra Löffelmana a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Vlnařská 

Termín: duben 2012 

4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Juraje Kohúta a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího   

Termín: duben 2012 

5. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jiřího Kruliše a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Tržní nám.   

Termín: duben 2012 

6. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
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parkovacího stání pro pana Oldřicha Jeníčka na komunikaci Ježkova  

Termín: duben 2012 

7. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Margitu Torákovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Revoluční nebo 8.března   

USNESENÍ Č. 174/2012 

Vesec – dopojení STL plynovodu a oprava pilířků 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu  

a  s c h v a l u j e  

1. realizaci akce „Vesec – dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“ 

2. výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením firmy Gasservis - František 
Chlum, Liberec 6, Kašparova 1001/9, 460 06, IČO: 10430091 a to v celkové hodnotě 
etapy č. 1,232.614,- Kč bez DPH a etapy č. 2 v celkové hodnotě 363.752,- Kč bez DPH 

3. výběr dodavatele projektových činností a související inženýrské činnosti spojené 
s předáním společnosti RWE přímým oslovením firmy Inpos - projekt, s.r.o., Nitranská 
381, Liberec 3 IČO: 25446355 a to v celkové hodnotě etapy č. 1  181.560,- Kč bez 
DPH a etapy č. 2 v celkové hodnotě 119.640,- Kč bez DPH 

4. záměr předání části stavebního objektů SO 501 stavby „Komunikace Vesec“ 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví 

5. financování akce „Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“ z rozpočtu 
odboru správy veřejného majetku roku 2012, položky „Havarijní opravy komunikací“ 

 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. na akci „Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“ a „zajistit odeslání výzvy 
k předložení návrhu smlouvy o dílo a nabídkové ceny na realizaci výše uvedené akce  
firmě Gasservis-František Chlum, Liberec 6, Kašparova 1001/9, 460 06, IČO: 
10430091 a firmě Inpos - projekt, s.r.o., Nitranská 381, Liberec 3 IČO: 25446355 

KT: 03/2012  

 
2. po obdržení a vyhodnocení výše uvedených návrhů zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního  dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí 
„Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“ 

KT: 04/2012 

 
3. záměr předání části stavebního objektů SO 501 stavby „Komunikace Vesec“ 

společnosti RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví 

KT: 05/2012 
 

4. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku navrhnout radě města Liberec případné 
majetkoprávní operace spojené s touto akcí ke schválení  
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KT: 06/2012 
 

Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost p. Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 175/2012 

Restrukturalizace odtahové služby ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vypovězení mandátní smlouvy s TSML, a.s. na zajištění odtahů k datu 31.3.2012 
2. Záměr vypsání výběrového řízení na nového provozovatele zajišťujícího odtahy vozidel 

a likvidaci autovraků 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku vypovědět smlouvu 
na zajištění odtahů k datu 31.3.2012, 
 
zpracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na nového provozovatele zajišťujícího 
odtahy vozidel a likvidaci autovraků a to včetně projednání v komisi pro veřejné zakázky a 
následného předložení radě města Liberce ke schválení.   

Termín: 05/2012 

USNESENÍ Č. 176/2012 

Převod parkování v ul. Fibichova a Riegrova na správce Zoologická 
zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr převodu provozovatele parkování v ul. Fibichova a Riegrova ze společnosti TSML 
a.s. na  Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkové organizaci a to od 1.6.2012 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit  radě města Liberce ke 
schválení Nařízení Statutárního města Liberce o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci. 

Termín: 05/2012 

USNESENÍ Č. 177/2012 

Záměr rozšíření Zóny placeného stání Liberec 

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

záměr rozšíření Zóny placeného stání Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit  radě města Liberce ke 
schválení Nařízení Statutárního města Liberce o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci. 

Termín: 05/2012 

USNESENÍ Č. 178/2012 

IOP 06 - schválení vypsání veřejné zakázky - Technologické centrum 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 

1. Vypsání veřejné zakázky na dodávku služeb Technologického centra v rámci IOP 06 

2. Návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na dodávku služeb 
Technologického centra - IOP 06 

3. Složení komise pro otevírání obálek - Ing. Jindřich Fadrhonc, Ing. Zbyněk Vavřina, 
Markéta Dörflerová, DiS., Mgr. Věra Skřivánková, Náhradníci - Ing. Jiří Rutkovský, 
Ing. Petra Kolářová, Mgr. Jan Audy, Ing. Petr Šourek 

4. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Ing. Jindřich Fadrhonc, Ing. Jiří 
Rutkovský, Ing. Zbyněk Vavřina, Markéta Dörflerová, DiS., Ing. Petra Kolářová, Mgr. 
Věra Skřivánková. Náhradníci - Kamil Jan Svoboda, Lukáš Martin, Bc. Přemysl Kovář, 
Mgr. Jan Audy, Ing. Petr Šourek 

5. Formu veřejné soutěže - otevřené zadávací řízení 

u k l á d á  

- Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže IOP 06 – Technologické centrum dle 
schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže 

T: neprodleně 
 

- Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, předložit po 
vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení její výsledek 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 179/2012 

Organizační řád Magistrátu města Liberec - příloha č. 3 Schéma 
statutárního města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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přílohu č.3 Organizačního řádu Magistrátu města Liberec-Schéma statutárního města 
Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML zveřejnit vhodnou formou přijatá opatření a 
zajistit jejich realizaci. 

USNESENÍ Č. 180/2012 

Odvolání a jmenování členů v kulturní a památkové komisi, v komisi pro 
výběrové řízení, a prodej majetku, humanitní komisi, ve finančním výboru a 
v kontrolním výboru 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci 
 
1) Adama Duška, z funkce člena humanitní komise  

 
2) Martina Seppa, z funkce člena komise pro výběrová řízení a prodej majetku  

a  j m e n u j e  

 
1) Zdeňka Bernáška, do funkce člena humanitní komise 
2) Zdeňka Bernáška, do funkce člena komise kulturní 
3) Michala Wildnera, do funkce člena komise pro výběrová řízení a prodej majetku 

a  s o u h l a s í    

s  odvoláním 
 

1) Martina Seppa, z funkce člena finančního výboru 
2) Michala Rycheckého, z funkce člena kontrolního výboru 

 

a  s o u h l a s í   

se jmenováním 
 

1) Petra Štrause, do funkce člena finančního výboru 
2) Davida Doležala do funkce člena kontrolního výboru 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a 
jmenování člena nového. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 181/2012 

Projektový záměr centrálního nákupu elektrické energie prostřednictvím 
Českomoravské komoditní burzy Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, 
Kladno   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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záměr nákupu silové elektrické energie prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy 
Kladno 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, 
1. Vypsat výběrové řízení na dohodce a partnera burzy, výsledek výběrového řízení 

předložit ke schválení radě města 
 

2. Zajistit podpis smluv o centrálním zadání nákupu el. energií se všemi dotčenými  
partnery na straně Statutárního města Liberec 

 
3. Zajistit podpis smlouvy o centrálním nákupu el. energií s městy a obcemi, které 

projevily zájem o nákup el. energií a zajistit spolufinancování práce dohodců v poměru 
vynaložených nákladů 

 
4.  V nejbližším RO zajistit prostředky pro platbu odměny dohodce a burzovních poplatků 

přesunem z plateb el. energie Magistrátu města Liberec a příspěvkových organizací 
 

 
5. Realizovat centrální nákup silové el. energie prostřednictvím Českomoravské komoditní 

burzy  Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, Kladno  tak, aby vysoutěžená dodávka el. 
energie byla možná od data 1.7.2012 

T: neprodleně 

 
6. Předložit na schůzi rady města materiál týkající se případného zapojení společností 

TSML, a. s., DPMLJ, a. s. a SAJ, a. s.  

T: 20.3.2012 

 
 

Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I.  Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 
II. Zvýšení stability technologie webu SML 

 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 150/2012 
             k usnesení č. 156/2012 
              

 
 
V Liberci dne 12. března 2012 

 
 
 
 
 

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

 

 



 
           Příloha č.1 
 
poř. 
číslo 

část č.p. adresa č.jedn. vel. vým. 
(m2) 

cena  
obvyklá 
v místě i 
čase 

 (v Kč) 

Cena pro 
výběrové 
řízení  
(v Kč) 

1. 01 74 5. května 001 3+1 76,97 760.000,- 760.000,- 
 

2. 01 74 5. května 
 

002 3+1 83,53 850.000,- 850.000,- 

3. 01 511 Klostermannova 
 

005 2+KK 46,90 540.000,- 540.000,- 

4. 01 1077 Luční 
 

012 1+0 35,50 245.000,-    245.000,-  

5. 02 213 Studničná 
 

002 1+1  26,74  220.000,- 220.000,- 

6. 10 253 Jáchymovská 
 

013 1+1  44,90  475.000,- 475.000,- 

7. 12 516 Letná 
 

042 1+1 43,80 410.000,- 410.000,- 

8.  14 791 Borový vrch 021 3+1 58,60 595.000,- 595.000,- 
 

9. 14 791 Borový vrch 041 1+1 38,90 410.000,- 410.000,- 
 

10. 15 665 Nezvalova 004 3+1 66,00 595.000,- 595.000,- 
 

 
 

Příloha k usnesení č. 150/2012



Příloha k usnesení č. 156/2012



Příloha k usnesení č. 156/2012



Příloha k usnesení č. 156/2012
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