
 
 

U S N E S E N Í  
Z 10. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 22. 5. 2012 

USNESENÍ Č. 363/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012   

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 31.5.2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 364/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

V. Pronájem pozemků 
Rada města dne 22.5.2012 neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 252/1- 200m2- umístění 
freedomku, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 11.640,- Kč a každoroční 
zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro firmu Dorint Group a.s.,  IČ: 28712005, 
zastoupené předsedou představenstva Janem Štěpánkem, se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 
Liberec. 
 
VI. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 22.5.2012 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. Česká 
617, Liberec 25, pro Václava Ráce, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu 
neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                

 
VII. Umístění reklamního zařízení 
Rada města schvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení  
o velikosti 6,00 x 3,00 m na pozemku p. č. 1820/19 v k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou 
pro BigBoard Praha, a.s., Donská 275/9, Praha 10, IČ: 25117599, za cenu 40.000,- Kč bez DPH 
ročně. 
 
VIII. Změny usnesení 
1. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 532/2010/XV/2 ze dne 31. 8. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 526/2, 6007/2, 6007/3, 1878/2, 1878/3, 2032, 5976/1, 
5978/3, 6109/1,  k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro ADV 
Computers s.r.o., Moskevská 14/27, 460 01 Liberec IV, IČ: 25276018 za cenu: pro část 200,- 
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Kč/m2 bez DPH a pro část 136,- Kč/m2 bez DPH. 
2. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 176/07/3 ze dne 3.4.2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2105/2, 2105/17, 2105/25, 2105/26, 2105/29, 2248/2, 2250/1, 
2250/2, 2251/3, 2254/1, 2255/2, 2255/3, 2255/4, 2255/6, 2255/25, 5753/3, 5946/3, 5977/9, 
5977/10, 5978/3, 5978/4, 5978/5, 5978/6, 5978/10, 5978/11, 6074/1, 6074/2, 6083/1, 6084/2, 
6094, 6107, k. ú. Liberec, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH, na pozemcích p. č. 86/1, 402, 434, 489, 
558, 568/1, 611, 708, 1056/1, 1056/5, 1056/6, 1191, 1195/1, 1271, 1400/39, 1400/41, 1401/1, 
1332/79, 1332/80, 1333/1, k. ú. Růžodol I, za cenu 88,- Kč/m2, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 24729035 
3. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 532/2010/XV/6 ze dne 31. 8. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1797/1, 5947, 5959, 5960, 5961, 5963/1, 5964/1, 5967, 
5969, 5970,  k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 
Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH 
4. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 332/2011/IV/5 ze dne 17. 5. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1601/5, 1601/6,  k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti 
stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 
60193336, za cenu 3.000,- Kč bez DPH 
5. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 236//2010/III/1 ze dne 20.4.2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telekomunikačního vedení, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 173/8, 254/4, 265/1, 266/2, 1032/1, 
1033/1, 1050/1 k. ú. Horní Růžodol, po dobu životnosti komunikačního zařízení pro ČD 
Telematiku a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00,  IČ: 61459445, za cenu 88,- Kč/m2. bez 
DPH a pro Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 
01, Liberec 3, IČ: 70888744, za cenu 88,- Kč/m2. Bez DPH 
6. Rada města dne 22.5.2012  po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 740/2010/I/8 ze dne 15.12.2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 368, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 366/2, k. ú. Ruprechtice, kterými jsou 
v současné době Janoušek Pavel, a Janoušková Andrea, a zřízení věcného břemene uložení 
plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 288, 368, k. ú. 
Ruprechtice, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 2729556, vše za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
7. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 656/2011/XIII/6 ze dne 20.9.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 682, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby 
plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 
95 567, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
8. Rada města dne 22.5.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/39 ze dne 20.4.2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1073, 1046, 859, k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, 
za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
IX. Věcná břemena 
Rada města dne 22.5. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2509/3, 3015/1, 6009, 6041, 6044, 
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6045, 6049, 6050, 6052, 6053, 6054, 6057, 6080, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro Telefónicu Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 
4 - Michle, IČ 60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH 
2. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení podzemního 
trubkového vedení pro optický kabel, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. 
č.5954,5938/1,5940,5850,5855, 5858/1,5866,5864/2,5865,4111/4,4111/6  k. ú. Liberec na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 
Liberec 2, 461 80, IČ: 70891508, za podmínky složení zálohy ve výši 272.050,- Kč bez DPH.  
3. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6039, 6040, 6042, 
k. ú. Liberec, 1580, 1581, 1600/1, 1607, 1623, 1642, 1645, 1649, 1742/8, 1746/81, 1757/2, 1763, 
1775, 1781/2, 1788, 1806, 1813, 1829, 1833, 1843, 1891/2,1892/2, 1891/1,1886, k. ú. Ruprechtice 
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 2,206.760,- Kč.  
4. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1426/2, 1429/1, 1429/77, 1429/78, 
1429/79, 1429/125, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro 
a - net Liberec s.r.o., Liberec, Liberec XXIII, Hodkovická 109, PSČ 463 12, IČ: 28687965, za 
podmínky složení zálohy ve výši 59.200,- Kč bez DPH 
5. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů 
NN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1567/77, 1568/8, 2201/2, 2202/16, k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 11.000,- Kč bez DPH 
6. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 638/7, 1077, 1081, 675/2, 
1079, k. ú. Horní Růžodol 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 264.000,- Kč 
bez DPH. 
7. Rada města dne 22.5.2012  schvaluje  zřízení  věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 841/1, 884, 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 podmínky složení zálohy ve výši 170.000,- Kč bez 
DPH.  
8. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje  zřízení  věcného břemene strpění uložení zemních  kabelů  
NN a přípojkového pilíře, přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 708,  k. ú. Růžodol I 
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 72.500,- Kč bez DPH  
9. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 
725/2, k. ú. Růžodol I, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 725/7 k. ú. Růžodol 
I, jehož vlastníkem je v současné době Jurač Peter, za cenu 200,- Kč/ m2 bez DPH 
10. Rada města dne 22. 5. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1332/79, 1332/80, 
1333/1, k. ú. Růžodol I na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 4.300,- Kč bez DPH 
11. Rada města dne  22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 15, k. ú. Nové Pavlovice, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 21/2, k. ú. Nové Pavlovice, jehož 
vlastníkem je v současné době NISA REALITY s.r.o., 1. máje 342/31, 460 01  Liberec, IČ: 
26728206 za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
12. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního 
kabelového vedení NN (rozšíření stávající sítě NN), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 35,  k. ú. Staré Pavlovice 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 104.500,- Kč bez DPH 
13. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění vrchní 
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přípojky NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 798/3, 805 k. ú. Staré 
Pavlovice 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 4.000,- Kč bez DPH 
14. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku /cích p. č. 211/1, 211/2, k. ú. Ruprechtice, na dobu 
existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 217/2, 218/5 a 
budovy č. p. 1183, Liberec IV - Ruprechtice na pozemku p. č. 218/5, k. ú. Ruprechtice, jejichž 
vlastníkem je v současné době Bc. Radim Wieser, za podmínky složení zálohy ve výši 5.375,- Kč 
bez DPH 
15. Rada města dne 22.5. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky a 
zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích p. č. 872/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 872/16, k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem  je v současné době 
Ing. arch. Petr Stolín, za podmínky složení zálohy ve výši 7.000,- Kč bez DPH 
16. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění vrchního 
vedení VN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1378/8, k. ú. Ruprechtice, na 
pozemních p. č. 866/2, 903/4, 920/4, k. ú. Staré Pavlovice, 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  
17. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 102/1, 126/1  k. 
ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 103, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době manželé Kmetyo Dušan a 
Kmetyo  Markéta, za podmínky složení zálohy ve výši 77.000,- Kč bez DPH 
18. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1682/15, 1682/16, 1682/24, 
k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Společenství 
vlastníků Aloisina výšina 558, IČ: 28669061, se sídlem, Aloisina výšina 558, Liberec XV, 460 05, 
za podmínky složení zálohy ve výši 19.800,- Kč bez DPH 
19. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu 
+ přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 152/35, k. ú. Horní 
Hanychov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro RWE Gas Net s.r.o., Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 21.000,- Kč bez DPH  
20. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích p. č. 154, k. ú. Horní Hanychov, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 217/15, k. ú. Horní 
Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době  Sylva Adamcová, za podmínky složení zálohy ve 
výši 5.000,- Kč bez DPH 
21. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů 
NN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 212, k. ú. Ostašov 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 53.500,- Kč bez DPH  
22. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích   p. č. 288, 323/1, k. ú. Doubí u Liberce, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 300, k. ú. 
Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Vladimír Nemeš, za podmínky složení 
zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
23. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů   
NN (napojení na stávající kabely), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
801, k. ú. Doubí 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 
1.000,- Kč bez DPH.  
24. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů  
NN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 943, k. ú. Doubí u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
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24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.800,- Kč bez DPH 
25. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje  zřízení  věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1000, k. ú. Doubí u Liberce, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 782/14,  k. 
ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době Sladký Slavomír a Sladká Pavla, za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH 
26. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky , přístup a příjezd pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 8,  k. ú. Vesec 
u Liberce, obě na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku  
p. č. 1583,  k. ú. Janův Důl u Liberce a budovy č. p. 259, Liberec XXV - Vesec, na pozemku p. č. 
1583, k. ú. Vesec u Liberce, jejichž vlastníkem je v současné  době Pařízek Robert, za podmínky 
složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
27. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení  NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. Vesec 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 1.200,- Kč bez DPH  
28. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického 
kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 341/176, 341/170, 341/178, 
341/182, 23/1,69, 66,67/1, 56,39, 34,4, 3/1, 6,8,9, 12,26/1,15,20, 193/4 , k. ú. Vesec u Liberce a p. 
p. č. 510/3, 1182/1, 67/59,  67/58, 445/2, 490/1, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ADV Computers s.r.o., Moskevská 14/24, Liberec IV, 460 01, IČ: 
25276018 za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH 
29. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních  kabelů  
NN,  přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1813, 1909/2,  k. ú. Vesec 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 29.000,- Kč bez DPH  
30. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení  věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 281, 294/6, k. ú. 
Kunratice 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 145.250,- Kč bez 
DPH  
31. Rada města dne 22.5.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení sčítače dopravy 
+ připojení indukčních smyček, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
1020/8 , k. ú. Machnín, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56,  IČ: 65993390, za podmínky složení zálohy ve 
výši 10.000,- Kč bez DPH 
s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Prodej pozemků 
Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 303/1, k. ú. Liberec 
kupující:  
Lucie Belousová 
za kupní cenu 360.000, - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
2. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 3152/2, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
Zdeněk Junek 
Alena Boková,  
za kupní cenu 15.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
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schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
3. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemky p. č. 3152/3, 3152/4, k. ú. Liberec 
kupujícím v pořadí:  

1. Jan Preibisch,  
Věra Preibischová,  
za kupní cenu: 70.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
2. Zdeněk Junek,  
Alena Boková,  
za kupní cenu 70.000, - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

4. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 5997/1, k. ú. Liberec 
kupujícímu: 

1. Ing. Milan Soukup,  
za kupní cenu 10.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

5. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 207, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícím: 

1. manželé Pavel Dalecký,  
a Miroslava Dalecká,  
za kupní cenu 281.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

6. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 1541/2, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícím: 

1. manželé Jiří Šubrt,  
a Jarmila Šubrtová,  
za kupní cenu 25.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

7. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 3/5, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím: 

1. manželé Josef Janata,  
a Zuzana Janatová,  
za kupní cenu 49.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

8. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 659/11, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím: 

1. manželé Viktor Rejnart, 
a Pavla Rejnartová,                          
za kupní cenu 52.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

9. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 



 
 

7

pozemek p. č. 708/2, k. ú. Růžodol I 
kupujícím:  
Vladimír Vašátko, Jaroslava Vašátková,  
za kupní cenu 10.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
10. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 708/3, k. ú. Růžodol I 
kupujícím:  
Vladimír Filkorn,  
Hana Filkornová,  
za kupní cenu 12.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
11. Tento bod byl stažen z programu jednání. 
12. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 708/5, k. ú. Růžodol I 
kupujícím:  
Božena Červená,  
František Červený,  
za kupní cenu 7.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
13. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 293/37, k. ú. Nové Pavlovice 
kupujícím: 
1. manželé Ing. Jan Vereščák,  
a Mgr. Anna Vereščáková,  
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. 
14. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 1140/38, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
1. manželé Jiří Dittrich,  
a Hana Dittrichová,                         
za kupní cenu 48.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
15. Rada města dne  22.5.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 466/2, k. ú. Starý Harcov 
kupujícímu: 
1. Zora Schejbalová 
za kupní cenu 68.000,- Kč       
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
II. Záměr prodeje budov 
1. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem prodeje budovy čp. 830, ul. Železná, Liberec 1, 
na pozemku p. č. 461/4, objektu na pozemku p. č. 461/5, pozemků p. č. 461/4, 461/5, vše v k. ú.  
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budov na pozemcích p. č. 461/1, 
463, k. ú. Liberec, za cenu 1,138.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem prodeje objektu garáží na pozemku p. č. 
4158/7, pozemku p. č. 4158/7, vše v k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti 
společenství vlastníků domu Na Rybníčku 145/10, za cenu 361.000,- Kč, za předpokladu 
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vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem prodeje budovy čp. 128, ul. Švermova, Liberec 
20, na pozemku p. č. 44/3, pozemků p. č. 44/3, 44/18, vše v k. ú. Ostašov u Liberce, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce budovy čp. 128 na pozemku p. č. 44/3, k. ú. 
Ostašov u Liberce, za cenu 2,706.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
III. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města  dne  22.5. 2012 souhlasí se záměrem  prodeje  pozemků p. č. 1972, 1973/1, 1973/2, 
1973/3, 1973/4, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budov na 
pozemcích p. č. 1974, 1973/3, pozemku p. č. 1974, k. ú. Liberec, za cenu dle ZP ve výši 
1,583.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem  prodeje  pozemku p. č. 256/2, k. ú. Rochlice u 
Liberce, formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka stavby na pozemku p.č. 256/2 a 
pozemku p. č. 256/1, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu 15.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
3. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p. č. 1120/3, k. ú. Rochlice u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1120/1 a 1120/4, k. 
ú. Rochlice u Liberce, za cenu 130.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p. č. 1437/17, k. ú. Růžodol 
I dle varianty č. 2 formou výběrového řízení  za cenu dle IP ve výši 1,426.000,- Kč.  
5. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se  záměrem  prodeje  pozemku p. č. 40/6, k. ú. Kunratice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p. č. 40/1, k. ú. Kunratice 
u Liberce, za cenu 173.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
IV. Záměr prodeje obsazených bytových jednotek nájemníkovi 
1. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem prodeje bytové jednotky č. 130/8 v budově 
sestávající z čp. 130, č.p. 131, č.p. 132 a č.p. 133, ul. Františkovská - Metelkova, Liberec 3 včetně 
spoluvlastnického podílu  o velikosti 185/43357 na  společných částech domu a na pozemcích p. č. 
4898, p. č. 4897, p. č. 4896 a p. č. 4895 vše v k. ú. Liberec formou přímého prodeje s předkupním 
právem nájemníka dle § 22, odst. 1, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za cenu 235.000,- Kč.   
2. Rada města dne 22.5.2012 souhlasí se záměrem  prodeje bytové jednotky č. 387/4 v budově  čp. 
387, ul. SNP, Liberec 5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 219/9970 na společných 
částech domu a na pozemku p. č. 3507/1 vše v k. ú. Liberec formou přímého prodeje s předkupním 
právem nájemníka dle § 22, odst. 1, zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění za cenu 415.000,- Kč.   

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 365/2012 

Ptačí ulice - výkup pozemků p. č. 1449/2, 1542/2 a části pozemku p. č. 1542/5 v k. 
ú. Rochlice u Liberce 

Rada města po projednání  

n e s c h v a l u j e  

přistoupit na požadavek vlastníka pozemků p. č. 1449/2, 1542/2 a 1542/5 v k. ú. Rochlice u 
Liberce (odkoupení pozemků p. č. 1449/2, 1542/2 a část pozemku p. č. 1542/5 v k. ú. Rochlice u 
Liberce za cenu 800,- Kč/m2) 

u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic, 
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informovat žadatele o výsledku jednání rady města.  

T: 15.6.2012 

USNESENÍ Č. 366/2012 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Věcná břemena  
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování NTL 
plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení na p. p. č. 1401 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
neurčitou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za cenu 500,- Kč 
bez DPH.   
 
2.  Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní a kanalizační 
přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1511 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve 
prospěch vlastníka p. p. č. 1512/1 v k. ú Vratislavice nad Nisou, DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 
700/76, Brno, IČ: 27753816, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 10.200,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
3.  Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní a kanalizační 
přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1135 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve 
prospěch vlastníka p. p. č. 1137/1 v k. ú Vratislavice nad Nisou, DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 
700/76, Brno, IČ: 27753816, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 20.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 2586 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p. p. č. 2587/4 v k. ú Vratislavice 
nad Nisou, pana Rostislava Hlebáka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 5.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

 
II. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 153/2012/I/1ze dne 6.3.2012  
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky 
NN, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p. p. č. 422/1 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 10.200,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
odborem  
c) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat plynovodní 
potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení na p. p. č. 535 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 ( investor Milan Jankuj, Lukostřelecká 
794, Česká Lípa) za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 15.000,- Kč bez DPH na dobu 
existence plynárenského zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem 

s o u h l a s í  
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s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
III. Zásady postupu při privatizaci nemovitostí v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
Rada města po projednání: 
1. souhlasí se zněním zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví 

Statutárního města Liberec v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
2. souhlasí se zněním zásad postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví 

Statutárního města Liberec v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
 

IV. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p. p. č 369, při ul. Na Hroudě, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 367.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti nájemce pozemku. 

 
V. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje budovy č. p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX na p. p. č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p. p. č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze 
sloučených dílů „b“ a „d“, oddělených z p. p. č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 
10.11.2011) v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální kupní cenu sníženou o 10%, tj. 
4,095.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků. 

 
VI. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č.  1210/1, při ul. Dlážděná, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Martinu Novákovi, za kupní cenu 50.100,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec 
 
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 2209/107 a 2209/108, oddělené z p. p. č. 
2209/22 a 2209/23 dle GP č. 3169-148/2011 ze dne 5.9.2011, při ul. Krajní, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, společnosti Teplárna Liberec, a.s., sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 
Liberec IV, IČ 62241672, za kupní cenu 1,831.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 
 
3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č.  2771 a p. p. č. 2772/2, oddělené z p. p. č. 
2772 dle GP č. 3193 - 497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, paní Martině Hrabové, za kupní cenu 28.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec.  

 
4. Rada města po projednání: 
1. zrušuje své usnesení č. 250/2012 bod V.1.2. ze dne 3.4.2012, 
2. souhlasí s prodejem p. p. č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p. p. č. 1147 dle GP č. 3189 - 
320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Bedřichovi a Andree Vyčítalovým, za kupní cenu 288.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 
 
VII. Výkup pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p. p. č. 422/2, při ul. Tulipánová, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, od vlastníků pana Stanislava Moravce, a pana Zdeňka Trnky, za kupní 
cenu 32.000,- Kč, s tím, že náklady na správní poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod 
Liberec - Vratislavice nad Nisou 
a  u k l á d á   
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem 
III., IV., V., VI. a VII. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 367/2012 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu 
prevence kriminality pro rok 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Fotopasti“ v celkové výši 35.000,- Kč 

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra 
ČR zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 368/2012 

Prodej 24 ks revolverů Colt King Cobra 357   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej 24 ks revolverů Colt King Cobra 357 za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

s o u h l a s í  

s použitím finančních prostředků získaných tímto prodejem k nákupu nových zbraní pro potřebu 
strážníků městské policie 

a  u k l á d á    

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o prodeji zbraní 
s firmou Army Arms, s. r. o. za dodržení všech podmínek uvedených v zákoně o zbraních a 
střelivu č. 119/2002 Sb. 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu 
městské policie o částku získanou prodejem uvedených zbraní formou návrhu do 
rozpočtového opatření Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                    T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

USNESENÍ Č. 369/2012 

Žádost ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové 
organizace o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ze stanoveného 
počtu žáků ve třídě 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, pro školní rok 2012/2013 povolení 
výjimky z počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 48/2005 Sb., v platném znění, pro Základní školu, 
Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkovou organizaci v 5. třídě z počtu 30 žáků na 33 žáků  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat ředitele o povolení 
výjimky.         
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T: neprodleně   

USNESENÍ Č. 370/2012 

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, 
Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, Oblačná 
101/15, příspěvkové organizace, 

j m e n u j e   

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, 
Oblačná 101/15, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem - předseda   Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc   
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková   
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Eva Slováková   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Eva Kučerová 
Zástupce školské rady                                                      Ivana Houbová 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění konkurzního řízení 
dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 371/2012 

Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské 
školy "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečku Bc. Danu Charyparovou z konkurzního řízení na 
funkci ředitele Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
Bc. Danu Charyparovou.     

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 372/2012 
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Vyřazení uchazečky z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské 
školy "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečku BcA. Martinu Michlovou, z konkurzního řízení na 
funkci ředitele Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvkové 
organizace  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
BcA. Martinu Michlovou.                            

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 373/2012 

Vyřazení uchazečky z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské 
školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečku Bc. Danu Charyparovou z konkurzního řízení na 
funkci ředitele Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
Bc. Danu Charyparovou.     

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 374/2012 

Vyřazení uchazeček z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské 
školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečky  Bc. Danu Charyparovou a Bc. Pavlu Chundelovou 
z konkurzního řízení na funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, Liberec, 
příspěvkové organizace  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
uvedené uchazečky.     

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 375/2012 

Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské 
školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 
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r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečku Bc. Danu Charyparovou z konkurzního řízení na 
funkci ředitele Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
Bc. Danu Charyparovou.     

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 376/2012 

Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Mgr. Miloslava Kuželku do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy, Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, ke dni 1.8.2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 377/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Mgr. Jaroslava Vykoukala do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 378/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana PaedDr. Vladimíra Bůtu do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
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předání řediteli Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 379/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Mgr. Ivo Svatoše do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 380/2012 

Jmenování ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Bc. Blanku Reindlovou do funkce ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 381/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Ing. Radka Vystrčila do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 
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USNESENÍ Č. 382/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Mgr. Jiřího Dvořáka do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 383/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Jarmilu Plachou do funkce ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 384/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Ludmilu Moravcovou do funkce ředitelky Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 385/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 
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j m e n u j e  

paní Mgr. Jarmilu Hegrovou do funkce ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 386/2012 

Jmenování ředitele Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, 
Orlí 140/7, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní PaedDr. Danu Studničkovou do funkce ředitelky Základní školy praktické a Základní školy 
speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 387/2012 

Jmenování ředitele Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Mgr. Jaroslavu Hajdukovou do funkce ředitelky Základní školy praktické, Liberec, Gollova 
394/4, příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 388/2012 

Jmenování ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

pana Mgr. Tomáše Kolafu do funkce ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 389/2012 

Souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci při realizaci koncertů Dvořákova 
festivalu a zprostředkování uměleckého výkonu v roce 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o spolupráci při realizaci koncertů Dvořákova festivalu a zprostředkování 
uměleckého výkonu v roce 2012 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
zajistit uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a organizací ČESKÉ DOTEKY 
HUDBY EM-ART, o.p.s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 390/2012 

Rozbory činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec za rok 2011 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro 
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Rozbory činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec za 
rok 2011 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2011“ 

a  s c h v a l u j e   

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2011. 

USNESENÍ Č. 391/2012 

Vstup Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhrada členského 
příspěvku na rok 2012 ve výši 1.414,- EUR 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se vstupem Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhradou členského příspěvku na 
rok 2012 ve výši 1.414,- EUR 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený vstup SML do asociace AVIAMA vč. úhrady členského příspěvku na rok 
2012 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 31.5.2012 
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USNESENÍ Č. 392/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
3,300.000,- Kč na akce: 
č. Zařízení Akce Náklady      

(odhad) Kč 
Termín   
realizace 

1. ZŠ U Soudu Výměna oken 1,200.000,- 7-8/2012 
2. ZŠ Švermova Rekonstrukce el. rozvodů a výměna části 

oken 
500.000,- 7-8/2012 

3. MŠ Srdíčko Výměna oken  400.000,- 7-8/2012 
4. MŠ Ostašovská, 

odloučené 
pracoviště ul. Stará 

Výměna oken 700.000,- 7-8/2012 

5. ZŠ Lesní Rekonstrukce rozvodu TUV 500.000,- 7/2012 
CELKEM 3,300.000,-  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 3,300.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 393/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
250.000,- Kč na akci:  Botanická zahrada - výměna prvků automatické regulace prostředí 
v expozičních sklenících 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací ve výši 250.000,- Kč na akci: Botanická zahrada - výměna 
prvků automatické regulace prostředí v expozičních sklenících. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 394/2012 

Změna usnesení ZM č. 150/2011 ze dne 30. 6. 2011 - čerpání Fondu pro 
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financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na navýšení čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací z částky 3,5 mil. Kč na částku 6 mil. Kč na akci „Stavební úpravy vstupních prostor 
Malého divadla“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na navýšení čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací ve výši 2,5 mil. Kč na akci „Stavební úpravy vstupních prostor Malého divadla“ 
zastupitelstvu města ke schválení.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 395/2012 

„Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ 
schválení výsledku otevřeného zadávacího řízení" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přestavba MŠ 
Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
 
1) zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  

T: neprodleně 
 
2) po schválení zastavení dotčených nemovitostí zastupitelstvem města ve prospěch financující 

banky zhotovitele zajistit uzavření smlouvy s vítězným uchazečem otevřeného podlimitního 
řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště 
Věkova“, firmou AWEA s.r.o., s nabídkovou cenou 30.282.240,- Kč bez DPH 

T: 6/2012 

USNESENÍ Č. 396/2012 

Schválení přijetí dotace od grantového schématu G99 pro MŠ Liberec, Klášterní 
466/4, příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí dotace od grantového schématu G99, který vyhlásil KÚ Libereckého kraje, ve výši 
416.600,- Kč pro Mateřskou školu Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 397/2012 

Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací a bytech pro příjmově 
vymezené osoby       

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) navýšení nájemného v bytových domech postavených se státní dotací a bytech pro příjmově 
vymezené osoby o míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad za rok 2011 ve výši 1,9 
% 

Ulice č.p. 
Krajní 1575-1580 
Jeronýmova 577, 581 
Sluneční stráň 861 
Hedvábná 1117-1119 
Kašmírová 1120 
Krejčího 1175-1178 
Česká 617 
Nad Sokolovnou 616 

 

a  u k l á d á  

1) Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, písemně 
informovat uživatele o navýšení základního nájemného z bytů         

T: 30.6.2012 

USNESENÍ Č. 398/2012 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy 2012 v celkové výši 232.000,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy 2012 v celkové výši 232.000,- Kč 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 31.5.2012  

USNESENÍ Č. 399/2012 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu pana Františka Chládka,  

a  u k l á d á  
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Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, informovat 
Františka Chládka o rozhodnutí rady města.                                                                                                     

T: ihned 

USNESENÍ Č. 400/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Greplové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 30 měsíců paní Ivety Greplové 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 30 měsíců s paní 
Ivetou Greplovou.        

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 401/2012 

Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec o 
povolení odpisu nedobytných pohledávek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis nedobytných pohledávek dlužníků paní Bohuslavy Ruskové ve výši 715,- Kč a pana Rudolfa 
Maška ve výši 1.575,- Kč u příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, seznámit Bc. 
Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 402/2012 

Schválení přijetí daru - 2 ks vysavačů RAINBOW do majetku zřizovatele od 
Nadace Archa Chantal v celkové výši 100.000,- Kč 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru - 2 ks vysavačů RAINBOW do majetku zřizovatele od Nadace Archa Chantal 
v celkové výši 100.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, seznámit 
Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 403/2012 
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Přidělení bytu ve vlastnictví SML - ubytování nízkého standardu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu 
- prostor č. 11, v ulici Kateřinská 156 paní Andělě Neureiterové 
a  u k l á d á  
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, uzavřít smlouvu o 
ubytování nízkého standardu s paní Andělou Neureiterovou. 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 404/2012 

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací Statutárního města 
Liberec sociálního a zdravotního zaměření za rok 2011 včetně zhodnocení 
zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené rozbory činnosti a hospodaření za rok 2011: 
 
1) příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
2) příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec 
3) příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření za rok 2011. 

USNESENÍ Č. 405/2012 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

1. Přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu 
- Křížovi Milanovi, prostor č. 11, v ulici Kateřinská 156 

a  s c h v a l u j e  

2. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivec  
- Ing. Hadincové Marii, byt č. 309 o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1174 
náhradníkem je paní Raichlová Jaroslava. 

 
-  Pátkovi Jaroslavovi, byt č. 53 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
 -  Tučániové Miladě, byt č. 35 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
 -  Bartoníčkovi Milanovi, byt č. 54 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
 -  Pelikánové Marii, byt č. 9 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
 -  Havrdovi Františkovi, byt č. 27, o velikosti 1+0, Burianova 969 
    Náhradníkem pro všechny byty je pan Šimůnek Jiří 

 
  
3. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) – dvojice 
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- manželům: Hyttychovým Miladě a Ladislavu, byt č. 602 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 
1173 

- dvojici.: Jelínkové Květuši a Szabové Ludmile, byt č. 14 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 
1071 

Náhradníkem pro oba byty jsou manželé: Kleinerovi Julie a Horst 
 
 
4. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 

- Beranové Věře, byt č. 104 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1204 
       - Zippové Aleně, byt č. 102 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1204 
   
 
5. Přidělení bytů startovacích 

- Prchalové Martě, byt č. 16 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1575 
- Poláškovi Janovi, byt č. 32 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1577 
- Kolářovi Vlastimilovi, byt č. 19 o velikosti 1+KK, v ulici Krajní 1579 

         náhradníkem pan Haase Václav 
- Loudové Barboře, byt č. 5 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577 
- Manové Zdeňce, byt č. 13 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1576 

      náhradníkem paní Beranová Věra 
- Mrázové Jarmile, byt č. 19 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1575 

      náhradníkem paní Tryznová Eliška 
 

6. Přidělení bytů standardních do úpravy Kavkové Jiřině, byt č. 16 o velikosti 3+1, v ulici 
Kubelíkova 77 
- Hokynářové Janě, byt č. 2 o velikosti 3+1, v ulici Chrastavská 278 

 
 
7. Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 

- Kněbortové Marcele, byt č. 403 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1176 
náhradníkem paní Polačková Emilie 
 

8. Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
- Erbenovi Jaroslavovi, byt č. 12 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577 

 
9. Výměna bytu s věcně usměrňovaným nájemným 

- Kračmarová Lucie, z bytu č. 102 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1201 do bytu č. 310 o 
velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 

- Škaloud Jiří, z bytu č. 310 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 do bytu č. 102 o  
   velikosti 1+0, v ulici U Sila 1201  

 
 
10. Výměna bytu v domě zvláštního určení (DPS) – jednotlivec 

- Vacardová Lidmila, z bytu č. 602 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1173 do bytu     
         č. 604 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
  
11. Výměna bytu startovacího 

- Znojilová Jana, z bytu č. 26 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580 do bytu č. 6 o velikosti 
2+kk, v ulici Krajní 1577 

- Javůrková Iva, z bytu č. 6 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1577 do bytu č. 26 o velikosti 
1+kk, v ulici Krajní 1580 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
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1. neschváleno 

   
                                                                                       
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 

       s jednotlivci: Ing. Hadincovou Marií, náhradníkem je paní Raichlová  Jaroslava 
       Pátkem Jaroslavem,  Tučániovou Miladou, Bartoníčkem Milanem, Pelikánovou Marií,     
       Havrdou Františkem, Vacardovou Lidmilou 
        náhradníkem je pan Šimůnek Jiří 

  T: červen 2012 
 
3. s dvojicemi: - manželi: Hyttychovými Miladou a Ladislavem, dvojicí Jelínkovou Květuší a 

Szabovou Ludmilou, 
       náhradníky manželi: Kleinerovými Julií a Horstem 
                                                                                                              T: červen 2012 
 
4. Dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným: 

s Beranovou Věrou, Kračmarovou Lucií, Škaloudem Jiřím, Zippovou Alenou 
                                                                                                        T: červen 2012 

5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovacích: 
 s Prchalovou Martou, Poláškem Janem, Kolářem Vlastimilem, náhradníkem pan Haasem    
 Václavem, Loudovou Barborou, Manovou Zdeňkou, náhradníkem paní Beranovou Věrou,   
 Mrázovou Jarmilou, náhradníkem paní Tryznovou Eliškou, Znojilovou Janou, Javůrkovou    
 Ivou 

   T: červen 2012 

6. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní do úpravy: 
 s Kavkovou Jiřinou, Hokynářovou Janou 
                                                                                                        T: červen 2012 

7. Uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby: 
 s Kněbortovou Marcelou, náhradníkem paní Polačkovou Emilií 

   T: červen 2012 
8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérový a upravitelný) s Erbenem 

Jaroslavem 

   T: červen 2012   

USNESENÍ Č. 406/2012 

Vydání 41.2 změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 41.2 změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 41.2 změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 41.2 změny územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
 

T: 31.5.2012 
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USNESENÍ Č. 407/2012 

Vydání 52. A změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 52. A změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 52. A změnu územního plánu města Liberec. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 52. A změny územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 408/2012 

Změna pokynů pro zpracování návrhu nového Územního plánu Statutárního 
města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Změna pokynů pro zpracování návrhu nového Územního plánu Statutárního 
města Liberec“ do Zastupitelstva města Liberec 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit změnu pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu 
statutárního města Liberec 
 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Změna pokynů pro 
zpracování návrhu nového územního plánu statutárního města Liberec“ k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 409/2012 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro DSO 
Mikroregion Císařský kámen, investora stavby "Odkanalizování Mikroregionu 
Císařský kámen - 1. etapa Šimonovice, Dlouhý Most" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro DSO Mikroregion 
Císařský kámen, se sídlem Rádlo 252, 486 03 Rádlo, investora stavby „Odkanalizování 
Mikroregionu Císařský kámen - 1. etapa Šimonovice, Dlouhý Most“ v lokalitě Vesec u Liberce a 
Šimonovice, a to zaplacením úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou 
infrastrukturu až před zahájením vlastní realizace prací 

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
usnesením požadovat zaplacení úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou 
infrastrukturu po DSO Mikroregion Císařský kámen, se sídlem Rádlo 252, 486 03 Rádlo až před 
zahájením vlastní realizace prací.   

Termín: červen 2012 

USNESENÍ Č. 410/2012 

Poskytnutí vytěžené dřevní hmoty p. o.  ZOO Liberec 

Prodej znehodnoceného dřeva za sníženou jednotkovou cenu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dřeva příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Liberec, p. o. na uskutečnění 
akce: „Etnořez - dřevosochařství v zoo“ 

2. stanovení prodejní ceny znehodnocené dřevní hmoty na 150,- vč. DPH za prostorový metr 

u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1 .  předání dřevní hmoty Zoologické zahradě Liberec, p. o.  

T: neprodleně 
 
2. zajištění prodeje znehodnocené dřevní hmoty za sníženou cenu 150,- Kč vč. DPH za 

prostorový metr dřevní hmoty 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 411/2012 

Sdružené investice 2012 

Financování opravy povrchů a archeologické činnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr zajištění spoluúčasti vlastníků technické infrastruktury při financování úpravy povrchů 
komunikací v ulicích, kde bude v roce 2012 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické 
infrastruktury a oprava povrchů komunikací a to při opravách komunikací Dožínková, 
Mozartova, Matoušova a Kostelní včetně části Sokolovského náměstí, 
 

2. záměr zajištění spoluúčast vlastníků technické infrastruktury při financování archeologické 
činnosti (arch. dohled a výzkum) spojené s rekonstrukcemi sítí technické infrastruktury a 
úpravou povrchů komunikací, které budou souběžně probíhat v libereckých ulicích v roce 
2012 a to při opravách komunikací Dožínková, Mozartova, Matoušova a Kostelní včetně části 
Sokolovského náměstí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. uzavřít příslušné smluvní dokumenty s vlastníky sítí technické infrastruktury zajištující  jejich  

spoluúčast při financování úpravy povrchů komunikací v ulicích, kde bude v roce 2012 
probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací a 
spoluúčast při financování archeologické činnosti spojené realizací těchto akcí 
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T: srpen 2012 
2. uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky pro jednotlivé 

akce a to do položky sdružené investice,  

KT: červen 2012 
3. uzavřít smluvní dokument s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o 

zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro akce, při kterých bude v roce 2012 probíhat 
souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací 

T: červen 2012 

USNESENÍ Č. 412/2012 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města 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 Aloisina výšina pro držitele ZTP/P pana Josefa Viga 
 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Jeřmanická pro držitele ZTP pana Karla Adamuse 

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/P pana Josefa Viga, a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Aloisina výšina   

Termín: červen 2012 
 

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

Termín: červen 2012 

USNESENÍ Č. 413/2012 

Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zveřejnění výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 
z rozpočtu Statutárního města Liberce, 

2. Základní pravidla pro poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadu z rozpočtu SML, 
3. Formulář žádosti o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. zajistit vyvěšení výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 

T: květen 2012 
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2. předložit veškeré nabídky radě města a následně zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 414/2012 

Zpráva z meteorologické studie pro zimní údržbu komunikací ve městě Liberec 

Založení projektu „Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní 
údržby komunikací ve městě Liberci“  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní údržby 
komunikací ve městě Liberci“, dále jen projektu 

2. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele technologie projektu a zavedení informačního 
systému projektu v rozsahu doporučení meteorologické studie 

3. financování projektu z rozpočtu města v roce 2013 

u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními a prostřednictvím externí společnosti Vyber zajistit 

vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele technologie projektu a zavedení 
informačního systému, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek, 

T: 07/2012 - kontrolní 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 

dokumentu a realizaci zavedení informačního systému, 

T: 09/2012 - kontrolní 
 
3. projednání se smluvním zhotovitelem prací tj. Technickými službami města Liberce, a.s. 

možnosti dovybavení mechanismů zimní údržby zařízením moderních GPS systémů a 
vybavení mechanismů mobilními teploměry pro provádění termálního mapování vozovek a 
vhodným způsobem informovat radu města Liberce o možnosti spolupráce s TSML a.s. 

T: 08/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 415/2012 

Národní rozvojový program mobility       

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 359/2012 druhý odstavec, citace zrušované části    
zajištění financování dílčí etapy (1) projektu „Budova radnice - Krajská nemocnice Liberec“ 
pro rok 2013 ve výši 952.000,- Kč, 

 
a nahrazuje se tímto novým zněním  
 

Rada města po projednání   

s c h v a l u j e   

zajištění financování dílčí etapy (1) projektu „Budova radnice – Krajská nemocnice Liberec“ 
pro rok 2013 ve výši 1,432.000,- Kč. 
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Ostatní ujednání a ukládací povinnosti z usnesení č. 359/2012 zůstávají v platnosti.  

USNESENÍ Č. 416/2012 

Obnova kulturních památek - kontrolní protokol NKÚ   

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

„Kontrolní protokol“ Nejvyššího kontrolního úřadu  o kontrole č. 11/38 - Peněžní prostředky státu 
poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek.    
 

USNESENÍ Č. 417/2012 

Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Uranu - schválení 
dodavatele projektové dokumentace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu - akce „Rekonstrukce budovy Uranu“ 
2. variantu: 

A. výběr dodavatele projektových prací na rekonstrukci budovy Uranu v maximálně finančně 
úsporné variantě přímým oslovením firmy Storing spol. s r.o., V Horkách 94/5, 460 07, 
Liberec 9, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
dle varianty A: 
1. na akci „Rekonstrukce budovy Uranu“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o 

dílo a nabídkové ceny na realizaci projektových prací na rekonstrukci budovy Uranu 
v maximálně finančně úsporné variantě přímým oslovením firmy Storing spol. s r.o. Liberec 

T: 31.7.2012 - kontrolní  
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit projektových prací akce 
„Rekonstrukce budovy Uranu“.   

T: 31.8.2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 418/2012 

Financování archeologické činnosti - Soukenné náměstí   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr zajistit financování archeologické činnosti (arch. dohled a výzkum) spojené 
s  „Revitalizací Soukenného náměstí v Liberci“, která bude probíhat v roce 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
uzavřít smluvní dokument s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o zajištění 
archeologického dohledu a výzkumu pro akci „Revitalizace Soukenného náměstí v Liberci“  
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v roce 2012, kdy bude probíhat oprava povrchů komunikací vč. sadových úprav.  

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 419/2012 

Umístění reklamních zařízení na zábradlí v Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Stanovisko Policie České republiky ze dne 16.4.2012, 
2. Stanovisko odboru hlavního architekta Magistrátu města Liberce ze dne 2.5.2012  

a  s c h v a l u j e  

procesní postup odstraňování nepovolených reklam na zábradlích ve vlastnictví Statutárního města 
Liberce uvedený v důvodové zprávě  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

- zajistit průběžné odstraňování nepovolené reklamy na zábradlích ve vlastnictví 
Statutárního města Liberce 

Kontrolní termín: červen 2012 

 
- dozorovat postup legálního umisťování reklam a jejich zpoplatňování a spolupracovat na 

tomto úkolu se společnostmi s majoritní účastí města   

USNESENÍ Č. 420/2012 

Veřejná zakázka - "Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace 
autovraků" a to včetně zapracování připomínky komise pro veřejné zakázky do návrhu 
smlouvy o dílo, 

 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky, 

a to: 
 

Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný  vedoucí odboru SM 
2. Martin Zach        odbor SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
1. Ing. Jitka Píšová  odbor SM 
2. Bc. Jiří Kovačičin   odbor SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce společnosti Vyber   
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Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
1. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
2. Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
3. Bc. David Novotný  vedoucí odboru SM 
4. Ing. Václav Bahník              odbor SM 
5. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
6. zástupce společnosti Vyber   
 
Náhradníci: 
1. Roman Šotola   člen rady města 
2. Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
3. Ing. Jitka Píšová    odbor SM 
4. David Studený   odbor SM 
5. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
6. zástupce společnosti Vyber   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. prostřednictvím společnosti Vyber zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného 
výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Odtah a úschova vozidel a ekologická 
likvidace autovraků“ 

T: 06/2012 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci výše uvedené 

zakázky 

T: 11/2012 

USNESENÍ Č. 421/2012 

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu 
Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec 
nad Nisou, a. s., za období roku 2011    

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu Statutárního města 
Liberce společností Dopravní podnik měst Liberce, a. s., za období roku 2011. 

 

Uzavření Darovací smlouvy - přijetí movitých věcí z majetku Římskokatolické 
farnosti arciděkanství Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 422/2012 

Smlouva o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností 
se zhotovitelem ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Možnosti řešení smluvního vztahu 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

A) variantu postupu č.:   
 

4.  odstoupení k 31.12.2012 od smlouvy číslo TE 4210/06/0013  ze dne 31.5.2006 se  
      společností Eltodo - Citelum s.r.o. 

      B) 
1. Systém správy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení zajišťovaný 
odborem správy veřejného majetku 

 
2.  Zajišťování budoucího provozu a údržby odděleným způsobem a to souborem veřejného 
osvětlení a souborem světelných signalizačních zařízení 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek  a advokátní kanceláří HEŘMÁNEK & 

ČERNÝ, Dřevná 382/2, 128 00, Praha 2 zajistit veškeré související právní úkony spojené s 
odstoupením od smlouvy číslo TE 4210/06/0013, ze dne 31.5.2006 se společností Eltodo -  
Citelum s.r.o. 

Termín: neprodleně 
 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předkládat radě města Liberce ke 
schválení další postupy v systému správy veřejného osvětlení a světelných signalizačních 
zařízení zajišťovaným odborem správy veřejného majetku a zajišťování budoucího provozu a 
údržby veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení. 

                                                                                      Termín: průběžně - kontrolní termín 06/2012 

USNESENÍ Č. 423/2012 

Financování archeologické činnosti – Nerudovo náměstí   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr zajistit financování archeologické činnosti (arch. dohled a výzkum) spojené 
s dokončením Nerudova náměstí v Liberci“, která bude probíhat v roce 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. uzavřít smluvní dokument s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o 

zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro akci „Oprava Nerudova náměstí v Liberci“ 
v roce 2012, kdy bude probíhat oprava povrchů komunikací vč. sadových úprav.  

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 424/2012 

Cihlářská, Dožínková, Košická – oprava komunikací 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cihlářská, Dožínková, Košická – 
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oprava komunikací“ -  zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 
Praha 1, Oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924 
s nabídkovou cenou 6,655.440,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cihlářská, Dožínková, 
Košická - oprava komunikací“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA 
CS , a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, Oblast Čechy východ, závod Liberec, 
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924  

T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cihlářská, Dožínková, Košická - oprava 
komunikací“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení,    

T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cihlářská, Dožínková, Košická - oprava komunikací“ 
- zhotovitel stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  EUROVIA CS , a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, Oblast Čechy 
východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924  

T: 09/2012 - kontrolní 

 

USNESENÍ Č. 425/2012 

Soukenného náměstí - schválení dopravního řešení      

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

variantu   
2. rozšíření pěší zóny o  ul. Revoluční při zachování částečné průjezdnosti v mimořádných   
    případech ul. Revoluční do prostoru Soukenného náměstí a následně do ul. Široká bez  
   možnosti parkování v ul. Revoluční s obdobným režimem jako v ul. Pražská, kdy na   
   začátku ul. Revoluční bude zřízena pohyblivá elektrická závora,  

 

z r u š u j e   

usnesení č. 191/2010, citace zrušovaného usnesení  
 

Revitalizace Soukenného náměstí 

Varianty řešení provozu v ul. Revoluční, výjezd z pěší zóny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v rámci dopravního řešení souvisejícího s akcí „Revitalizace Soukenného náměstí“ 
variantu: 
- s rozšířenou pěší zónou s výjezdem vozidel z pěší zóny - z Pražské ul. přes severní    
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       část Soukenného náměstí do ul. Barvířské, 
- s dvousměrným provozem v ul. Revoluční (vjezd a výjezd na křižovatce s Rumunskou     
        ulicí), jeho ukončení u Soukenného náměstí včetně vybudování otáčky vozidel do 3,5t     
      u Soukenného náměstí (prostor mezi palácem Dunaj a objektem „Camelia“)       

 
a nahrazuje jej novým zněním v souladu s vybranou variantou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
dle vybrané varianty projednat s dodavatelem stavby SYNER, s.r.o., IČ: 48192516, se sídlem Dr. 
Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s přesnou 
specifikací prací a následně tento dodatek předložit radě města ke schválení.  

T: 06/2012 

USNESENÍ Č. 426/2012 

 Projekt "Aplikace strategického plánování, řízení a monitorování a tvorba Plánu 
rozvoje města“ - založení projektu a podání žádosti na spolufinancování z 
OPLZZ  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Založení projektu „Aplikace strategického plánování, řízení a monitorování a tvorba Plánu rozvoje 
města“  

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, připravit přílohy a 
podat žádost na spolufinancování z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.  

T: 6/2012 

USNESENÍ Č. 427/2012 

Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje       

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

výsledek žádostí o do Fondu požární ochrany Libereckého kraje  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na projekty: 
1. Zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Karlinky ve výši 900.000,- Kč 
2. Zakoupení nafukovacího stanu GTX 24 pro JSDH Karlinky ve výši 75.740,- Kč  

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve spolupráci 
s oddělením krizového řízení,  
a) zajistit podpis smluvních dokumentů k poskytnutí dotace 

T: ihned 
b) předložit radě města ke schválení návrh veřejných zakázek pro realizaci projektů 

T: 6/2012 
2. Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit přijetí dotací ke schválení 

zastupitelstvu města. 
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T: 5/2012 

USNESENÍ Č. 428/2012 

Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
I. Směna 

a  s c h v a l u j e   

majetkoprávní operaci pod bodem: 
II. Zřízení věcného břemeno  

u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke 
schválení zastupitelstvu města.       

Termín: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 429/2012 

MFRB - žádost o úpravu smluvních termínů           

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e      

1. úpravu termínů sjednaných v bodě 2.,  čl. VI.  Smlouvy o přidělení prostředků z Městského 
fondu rozvoje bydlení SML reg. č. 07/09/0052 uzavřené se společností Rodinné domy 
Kavkazská s.r.o., se sídlem Kateřinská 105, 460 14 Liberec XVII, IČ: 28663519 

 
2. úpravu termínů sjednané v bodě 2.,  čl. VI.  Smlouvy o přidělení prostředků z Městského 

fondu rozvoje bydlení SML reg. č. 7003/06/0217 uzavřené s Robertem Kleinerem, bytem 
Haškova 937, 460 06 Liberec 6   

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušných dodatků ke Smlouvám o přidělení prostředků z Městského fondu 
rozvoje bydlení SML reg. č. 07/09/0052 a reg. č. 7003/06/0217. 

Termín: 6/2012 

USNESENÍ Č. 430/2012 

REAL SPACE s.r.o. – žádost o úpravu smluvních podmínek 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 207/2012  

s o u h l a s í  

s níže navrženými úpravami Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/003 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností REAL 
SPACE s.r.o. : 
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c) vypuštěním termínů sjednaných v čl. V. bod 5.2. a čl. VI. bod 6.3.  
a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
1. předložit návrh na úpravu Smlouvy o nájmu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 

uzavřené s REAL SPACE s.r.o. se sídlem Moskevská 28, 460 01 Liberec IV, IČ 273 24 648 ke 
schválení zastupitelstvu města 

Termín: 5/2012 
2. jednat s REAL SPACE, s. r. o. o možnosti investování finanční částky do jiného parku či 

veřejného prostoru na území města Liberce. 

USNESENÍ Č. 431/2012 

Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci 
projektu "Lesní informační středisko" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti v rámci projektu „Lesní 
informační středisko“ 

 
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 

služeb: 
 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Veronika Fialová   specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

3. složení komise pro posouzení  a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele 
služeb: 
 

             Bc. Jiří Šolc                                            náměstek primátorky  
             Lukáš Martin                                  náměstek primátorky 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Aleš Kočí    vedoucí SEV DIVIZNA  
 zástupce právního odboru   
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Bc. Jiří Bliml ředitel Městské lesy Liberec, p. o. 
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
1. zajistit vypsání a výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého rozsahu  
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T: ihned 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 

rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 

T: 6/2012 
3. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

strategického rozvoje a dotací o částku potřebnou na pokrytí projektové přípravy projektu  

T: 6/2012 

USNESENÍ Č. 432/2012 

Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu na vestavbu 
MŠ do ZŠ Broumovská 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti v rámci realizace stavebních 
úprav na ZŠ Broumovské 

 
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 

služeb: 
 

 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech  vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
      zástupce právního odboru  
 
Návrh náhradníků členů komise: 

Veronika Fialová  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 

 
3. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele 

služeb: 
 
      Kamil Jan Svoboda             náměstek primátorky 
      Lukáš Martin   náměstek primátorky 
 Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
      Petra Tomínová                          referent odd. technické správy školských, kulturních zařízení 
 
 zástupce právního odboru   
 
Návrh náhradníků členů komise: 

Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky  
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 

      Vladimír Vavřena               referent odd. technické správy školských, kulturních zařízení 
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací:  
- zajistit vypsání a výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého rozsahu  

T: ihned 
- zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého rozsahu 

a výsledek předložit Radě města ke schválení. 
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T: 6/2012 
- nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

strategického rozvoje a dotací o částku potřebnou na pokrytí projektové přípravy projektu  

T: 6/2012 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, poskytnout odboru strategického  
    rozvoje a dotací potřebnou součinnost při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 433/2012 

Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci revitalizace tělocvičny 
na náměstí Míru 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti pro rekonstrukci objektu 
tělocvičny. 

 
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 

služeb: 
 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech  vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 
Návrh náhradníků členů komise: 

Veronika Fialová  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 

 
3. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele 

služeb: 
 
      Kamil Jan Svoboda             náměstek primátorky 
      Lukáš Martin   náměstek primátorky 
 Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
      Petra Tomínová                          referent odd. technické správy školských, kulturních zařízení 
 zástupce právního odboru   
 
Návrh náhradníků členů komise: 

Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky  

      Vladimír Vavřena               referent odd. technické správy školských, kulturních zařízení 
zástupce právního odboru 

 
4. změnu názvu založeného projektu usnesením rady města č. 317 ze dne 17.4.2012 ve znění 

„Rekonstrukce tělocvičny na nám. Míru“ na název projektu „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
-  zajistit vypsání a výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého rozsahu  
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T: ihned 
- zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého rozsahu 

a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 6/2012 
- nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

strategického rozvoje a dotací o částku potřebnou na pokrytí projektové přípravy projektu.  

T: 6/2012 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, poskytnout odboru strategického  
    rozvoje a dotací potřebnou součinnost při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 434/2012 

Výsledek výběrového řízení "Zavedení korporátního a procesního řízení a dále 
SW nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu" 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zrušení části B výběrového řízení „Zavedení korporátního a procesního řízení a dále SW 
nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu“ na dodavatele služeb v rámci podstatné 
změny projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či 
založených organizacích“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

 
2. výsledek části A výběrového řízení „Zavedení korporátního a procesního řízení a dále SW 

nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu“ na dodavatele služeb v rámci podstatné 
změny projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či 
založených organizacích“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, 

 
3. vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění na Zavedení SW nástroje pro 

tvorbu a správu procesního modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního 
provozu (původní část B) 

 
4. Složení komise pro jednání, posouzení a hodnocení nabídek 
 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Lukáš Martin    náměstek primátorky 
 Ing. Kateřina Tížková   manažerka projektu 
 Ing. Zbyněk Vavřina   vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 
 Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
 zástupce právního odboru   
 
Návrh náhradníků členů komise: 

Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Ing. Hana Josefíková   specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Petra Kolářová   referent odboru informatiky a řízení procesů 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
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1. zajistit zrušení části B výběrového řízení - Zavedení SW nástroje pro tvorbu a správu 
procesního modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního provozu 

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v rámci části A 
3. zajistit vypsání a vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění na původní část B a výsledek 

předložit radě města ke schválení.       

T: ihned 

USNESENÍ Č. 435/2012 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zařazením projektu „Pomoc v cestě na trh práce“ do indikativního seznamu projektů IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit projekt ke schválení jeho zařazení do 
indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML. 

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 436/2012 

Schválení smluv o výkonu funkce jednatele společnosti Sportovní areál Liberec, s. 
r. o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. Ing. 
Milana Šulce a Mgr. Věry Skřivánkové. 

USNESENÍ Č. 437/2012 

Memorandum o společném postupu při přípravě dopravního napojení obchodně 
průmyslové zóny sever na komunikaci R 35 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Memorandum o společném postupu při přípravě dopravního napojení obchodně průmyslové zóny 
sever na komunikaci R 35. 

USNESENÍ Č. 438/2012 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 2012 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce, na veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce podpořené z prostředků Liberec - evropského města sportu 2012 
a na mimořádné přidělení finanční dotace občanskému sdružení Enliven Centre 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

a) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec z prostředků EMS v rámci v 1. kola roku 2012 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 104.000,- Kč (jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1); 

 
b) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 

Statutárního města Liberec v 1. kole roku 2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační 
akce, v celkové výši 581.300,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2); 

 
c) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace občanskému 

sdružení Enliven Centre ve výši 35.600,- Kč 

a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 439/2012 

Pořádání kulturních a sportovních akcí vedoucích k podpoře cestovního ruchu 
v Liberci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s pořádáním kulturních a sportovních akcí vedoucích k podpoře cestovního ruchu v Liberci  

   a  u k l á d á  
při povolování akcí na území města Liberce požadovat od pořadatelů komunikaci s místními 
osadními výbory a občany, zejména je informovat o pořádané akci tak, aby akce byly v maximální 
možné míře pozitivně vnímány občany zatíženými pořádanou akcí. (Netýká se akcí pořádaných v 
centru města). 

USNESENÍ Č. 440/2012 

Plnění usnesení rady města za měsíc duben 2012 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 441/2012 

Hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.4.2012 

Rada města po projednání  
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p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 26. dubna 2012 primátorku a náměstky primátorky.  

USNESENÍ Č. 442/2012 

Organizační zajištění 5. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne  

31. května 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 5. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. května 2012 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Představení společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 
4. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní I. Greplové 
5. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence 

kriminality pro rok 2012 
6. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj infrastruktury obce 
7. Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 
8. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního Fondu SML v roce 

2012 v 1. kole na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce podpořené z prostředků Liberec – Evropské město sportu 2012 a 
na mimořádné přidělení finanční dotace občanskému sdružení Enliven Centre 

9. Návrh správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci 
I. výzvy roku 2012 

10. Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 
zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2012 

11. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
12. Veřejná zakázka – MŠ Čtyřlístek – odloučené pracoviště Věkova – souhlas se zřízením 

zástavního práva 
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
14. Změna usnesení ZM č. 150/2011 ze dne 30. 6. 2011 – čerpání Fondu pro financování rozvoje 

kulturních příspěvkových organizací 
15. Vstup Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhrada členského příspěvku na rok 

2012 ve výši 1.414,- EUR 
16. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 
17. Real Space, s. r. o. – žádost o úpravu smluvních podmínek 
18. Jmenování člena finančního výboru 
19. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2011 
20. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 
21. Majetkoprávní operace 
22. Vydání 41.2 změny Územního plánu města Liberec 
23. Vydání 52.A změny Územního plánu města Liberec 
24. Návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Liberec 
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 26. dubna 2012 
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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 Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání 

oznámení podle zákona o střetu zájmů ve formě čestného prohlášení - Oznámení o jiných 
vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení 
o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu 
zájmů, za rok 2011 

II. Stanovisko odboru správy veřejného majetku k připomínkám komise zdraví k programu 
mobility 

 
 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 438/2012 
              
V Liberci dne 29. května 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 
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Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 
nákladů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1
Action Sport Alternative 
Turnov

24 hodin MTB 9.-10.6.2012 Liberec- areál 
Vesec

500 000 100 000 0 reklamní kampaň, pronájmy, zápůjčky, logistické 
zabezpečení 

2

Agentura CTM Skate Slalom World Cup 
Liberec

4.-5.8.2012 Liberec - areál 
Vesec

174 800 70 000 0 pronájem areálu Vesec, aparatura, moderátor, 
časomíra, technické zázemí, nájezdy, propagace

3

ALFA EVENTS, s.r.o. TOUR DE KIDS 13.5.2012 nám. Dr. E. 
Beneše

325 176 60 000 0 doprovodný program, tiskové materiály, stavba 
trati, technické zázemí, akreditace, ceny pro vítěze 
a účastníky, ostatní

4

Česká triatlonová asociace 2. ročník Aquatlon Liberec, 
Mistrovství České republiky a 
Český pohár

31.3.2012 plavecký bazén, 
nám. Dr. E. 
Beneše, ul. 
Pražská, 
Moskevská 

278 000 80 000 0 návrh, tisk a distribuce ohraničovacích pásek, 
reklamně akviziční práce v síti internet, placené 
www stránky, technické řízení a zajištění závodů 
českého poháru, pronájem bazénu a ostatních 
prostor, plakát /leták a distribuce (česká, polská a 
německá mutace)

5

FC Slovan Liberec - tým 
žen

Náborový turnaj dívčích týmů 
základních škol

duben - srpen 
2012

FC Slovan 
Liberec, FK 
Krásná Studánka

40 000 30 000 25 000 propagace, pronájem sportovšť, rozhodčí 
upomínkové předměny, ceny pro nejlepší tři týmy a 
ocenění individuálních soutěží

6

FK Krásná Studánka Sportovní den s fotbalisty FC 
Slovan Liberec a FK Baumit 
Jablonec

červen - srpen 
2012

Liberec - Krásná 
Studánka

80 000 40 000 30 000 propagace projektu, pronájem sportoviště, 
technické zabezpečení 

7
FK Krásná Studánka Nábor mladých fotbalistů a 

fotbalistek 
březen - srpen 

2012
Liberec 40 000 20 000 10 000 propagace projektu, pronájem sportoviště, 

technické zabezpečení 

8
Golf Club Liberec, o.s. Nábor dětí a mládeže do 

Tréninkového centra 2012
6.-8.5.2012 Liberec-Machnin 90 000 50 000 15 000 pronájem sportoviště 

9
Golf Club Liberec, os. Dětská Tour Severovýchod 

2012
30.6.2012 Liberec - Machnin 150 000 80 000 15 000 pronájem areálu, technické zabezpečení akce

10
Gymnastika Liberec Liberecký Pohár ve sportovní 

gymnastice
5. května 2012 Liberec 28 200 12 000 11 000 rozhodčí, provozní a kancelářské potřeby, poháry, 

medaile, ceny

11 ChrisFromParis Liberec Run-Up 2012 29.6.2012 U Jezu, Liberec 450 000 50 000 15 000 propagace, platby rozhodčím

12
Inlajn.Cz, o.s. Večerní bruslení Libercem 1.4.-30.9.2012 Liberec 60 000 30 000 0 propagace jednotlivých jízd (plakáty, letáčky) 

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML na přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola roku 2012 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (s termínem konání od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2012)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce Účel dotace
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13

Inlajn.Cz, o.s. LIPO - Liberecký Inline Pohár 
/středeční inline

1.4.-30.9.2012 Liberec 63 000 36 000 0 propagace jednotlivých jízd (plakáty a letáčky), 
zdravotnický dozor Červeného kříže, ceny 
(medaile, diplomy, poháry), pronájem areálu

14

Inlajn.Cz, o.s. Bohemia Inline Liberec 2012 - 
8. ročník 

srpen 12 Liberec 350 000 250 000 0 propagace zaměřená na účastníky závodu (letáčky, 
rádiové spoty, billboardy, startovní čísla), 
propagace zaměřená na diváky závodu (letáčky, 
billboardy), uzavírka a dopravní omezení v 
průběhu závodu, časomíra, zdravotnický dozor, 
pronájem mobilních toalet a plůtků pro zajištění 
bezpečnosti diváků a účastníků, pódium, ceny 
(diplomy, medaile, poháry)

15
Inlajn.Cz, o.s. Účast na 24 Heures Rollers v 

Le Mans ve Francii
27.6.-1.7.2012 Le Mans 128 500 30 000 0 jednotné oblečení - kombinézy

16
Jezdecký klub Liberec Hobby závody 16.6.2012 Areál jezdeckého 

klubu Liberec
10 000 5 000 5 000 kokardy, propagace (letáky, tužky), technické 

zabezpečení (rozhodčí, správce opracoviště)

17

Jezdecký klub Liberec Zkoušky základního výcviku 
jezdce

25.8.2012 Areál jezdeckého 
klubu Liberec

18 000 9 000 9 000 technické zabezpečení (komisař, rozhodčí, správce 
opracoviště, výpočetní technika, lékařská a 
veterinární služba), propagace (tisk letáků, 
pronájem výlepové plochy)

18

Jezdecký klub Liberec Skokové soustředění 18.-19.5.2012 Areál jezdeckého 
klubu Liberec

15 000 7 500 5 000 technické zabezpečení (trenér, cvičitelé, správce 
opracoviště, bezpečnostní háky, bidla), propagace 
(tisk letáků, pronájem výlepové plochy)

19

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
Flotila Liberec

30. ročník Kotorského závodu 1.5.2012 Liberecká 
přehrada

13 000 5 000 3 000 pozvánky, plakáty, diplomy, vybavení závodu (lana 
+ přístřešek), propagace akce v tisku

20

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
Flotila Liberec

Poselství řeky Nisy 22.-24.6.2012 Nisa-Liberec, 
Chotyně, Bílý 
Kostel

15 000 10 000 0 pronájem lodí, materiálu, trika, dopravné lodí, lidí, 
materiálu, ubytování 

21

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
MAJÁK Liberec

Velikonoční turnaj roverů a 
rangers "O velikonočního 
kanára" v odbíjené 

17.3.2012 tělocvična ZŠ 
Vesec a sokolovna 
Slovanu Vesec

4 500 2 000 0 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty, diplomy
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22

Klub aktivních vozíčkářů Memoriál Josefa Koštejna - 
turnaj ve stolním tenise 
vozíčkářů

18.-19.5.2012 herna stolního 
tenisu Tipsport 
aréna Liberec

42 000 15 000 10 000 rozhodčí, pořadatelé, sběrači míčků, technické 
zabezpečení, pronájmy, doprava, propagace, 
pozvánky 

23
Klub mládeže stolního 
tenisu Liberec

Velikonoční turnaj mládeže ve 
stolním tenise 

5.4.2012 Liberec 7 000 5 000 0 pronájem haly na 7 hodin (2 dny), technické 
zabezpečení 

24

Krajská rada Asociace 
školních sportovních 
klubů Liberec

Republikové finále ZŠ a SŠ ve 
volejbale

27.-28.3.2012 Liberec - areál TU 
Liberec

45 000 15 000 0 pronájem sportovního zařízení 

25

LIBEREC HANDBALL Mezinárodní házenkářský 
turnaj MegaMini Liberec 2012

1.5.-15.7.2012 sportovní areál ZŠ 
Dobiášova, 
Liberec

83 000 48 000 25 000 pronájem sportovního areálu, rozhodčí na turnaji, 
propagace akce, převoz materiálu, zdravotní 
zabezpečení, ozvučení a výpočetní technika 

26

LIBEREC HANDBALL Liberecké školní ligy 
miniházené

1.3.-30.6.2012 sportovní areál ZŠ 
Dobiášova, 
Liberec

48 900 33 400 15 000 pronájmy, technické zabezpečení turnaje (rozhodčí, 
pořadatelé), propagace akce, zdravotní 
zabezpečení, ozvučení a výpočetní technika 

27

Nosek Milan Sportovní den Ještěd 2.6.2012 Ski areál Ještěd - 
centrální 
parkoviště P2

94 500 48 000 10 000 skateboardové a BMX závody (pronájem, doprava 
a stavba překážek, moderátor, porota, reklama v 
Board magazínu, zdravotník po dobu závodu), 
slackline (exhibice, instruktáž), horolezecká stěna 
(instalace stěny, instruktáž), lanová dráha (zajištění 
materiálu, stavba, instruktáž), skákací boty 
(pronájem bot, instruktáž), koloběžky (pronájem 
koloběžek, stavba slalomové dráhy, instruktáž), 
doprovodný program (honoráře kapelám a DJs, 
pronájem zvukové aparatury), organizační náklady 
(pronájem stolů, lavic, košů, pořadatelská služba, 
úklid a odvoz odpadu, pronájem parkoviště, 
elektrická energie, propagace)

28

Patriots Liberec Liberecký T-ball (5. ročník 
mezi školního turnaje pro děti 
prvního stupně ZŠ)

14.3.2012 hala míčových 
sportu v Tisport 
Aréně

50 000 30 000 0 pronájmy tělocvičen, šaten, mantinelů, pálkovacího 
tunelu (trampolíny), zajištění ceny pro vítěze 
(trofeje, diplomy a drobné věcné ceny), náklady na 
rozhodčí 

29

Patriots Liberec Stříbrný superpohár v T-ballu 26.5.2012 hřiště Patriots 
Liberec v areálu 
Tipsport Arény 

50 000 30 000 17 000 nákup materiálu a vybavení, náklady na rozhodčí a 
zdravotníka, ceny pro vítěze (trofeje, diplomy a 
drobné věcné ceny), reklama a propagace, 
pronájem sociálního zařízení 
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30

Patriots Liberec Letní sportovní tábor pro děti 29.7.-5.8.2012 Mladé Buky 150 000 60 000 0 ubytování, pronájem hřiště, zajištění cen pro děti, 
nákup materiálu a vybavení, náklady na přepravu 
kol a vybavení 

31

Patriots Liberec Ještědský pohár v T-ballu 
(WINTERLIGA 2012)

24.-25.3.2012 hala míčových 
sportu v Tisport 
Aréně

57 000 32 000 0 pronájmy tělocvičen, šaten a mantinelů, zajištění 
cen pro vítěze (trofeje, diplomy a drobné věcné 
ceny), nákup materiálu a vybavení, reklama a 
propagace, náklady na rozhodčí

32

PSF Kill The Floor vol. II 26.5.2012 nám. Dr. E. 
Beneše

52 680 20 000 0 polygrafie (výroba bannerů, plakátů a diplomů), 
nákup 8 ks LED reflektorů, ovládací panel, 
pronájem 20 ks praktikáblů, ozvučení

33

RJ Cycling, s.r.o. BIKEATLON 2012 13.5.2012 Lidové sady 135 000 35 000 20 000 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), 
technické zabezpečení areálu (pronájmy areálu, 
sociálního zařízení, zvukové aparatury, lavic, stolů 
a stánků), technické zabezpečení akce (značení 
trasy, dopravní značení, asistence motorek, 
pořadatelská a zdravotnická služba, časomíra, 
zpracování výsledků), závodní čísla

34
SHD Karlinky Liberec Karlinský H-faktor 28.4.2012 Liberec-Ostašov 20 000 10 000 0 trofeje (poháry, medaile, diplomy), úprava areálu, 

ozvučení a vizualizace, režijní materiál

35
SHD Karlinky Liberec Obvodové kolo Požární hry 

Plamen
19.5.2012 Liberec - Ostašov 20 000 10 000 5 000 ceny, úprava areálu, ozvučení, vizualizace

36
SHD Karlinky Liberec Výcvikové soustředění mladých 

hasičů 
7.-14.7.2012 Mladějov v 

Čechách
100 000 10 000 0 trofeje (poháry, medaile, diplomy), drobná ocenění 

37
SK Handisport Liberec Regionální přebor v plavání březen, duben 

2012
Plavecký bazén 
Liberec

33 200 28 700 0 pronájem bazénu, odměny rozhodčím, diplomy, 
medaile

38
SK Handisport Liberec Mistrovství ČR v plavání leden - květen 

2012
Plavecký bazén 
Liberec

175 700 85 000 40 000 pronájem bazénu a časomíry, odměny rozhodčím, 
medaile, diplomy 

39
Slavia Liberec 
orienteering

Přebor základních a středních 
škol - okresní a krajské kolo 

22.5.2012 Liberec 16 000 5 000 0 pronájem centra závodu, technické zabezpečení 
sportoviště 

40

Slavia Liberec 
orienteering

Oblastní žebříček v orientačním 
běhu a závod pro veřejnost 

14.4.2012 Liberec - Ostašov, 
Karlinky

31 000 11 000 0 pronájem centra závodu (ZŠ Ostašov), technické 
zabezpečení sportoviště (pronájem mobilního WC, 
mytí, elektřina)

41

Slavia Liberec 
orienteering

Náborový závod v orientačním 
běhu pro děti, mládež a dospělé

17.4.,24.4. a 
15.5.2012

Liberec 15 000 7 500 0 propagace závodů, příprava a technické 
zabezpečení 
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42

SpinFit Liberec Dětský MTB cup 2012 15.4.2012 Liberec - areál 
pivovaru 
Vratislavice

42 000 20 000 0 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), 
technické zabezpečení akce (značení trasy, 
pořadatelská služba, pronájem areálu, časomíra)

43

SpinFit Liberec Dětský MTB cup 2012 - 2. 
závod

9.6.2012 Liberec - areál 
Vesec

40 000 18 000 0 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), 
technické zabezpečení akce (značení trasy, 
pořadatelská služba, pronájem areálu, časomíra)

44

SpinFit Liberec MARATON 
OKOLOLIBERCE

8.5.2012 Liberec - areál 
Vesec

226 000 60 000 10 000 technické zabezpečení areálu (pronájem areálu, 
ozvučení, sociálního zajištění, stany, aparatura, 
videoprojekce), technické zabezpečení akce 
(značení trasy, dopravní značení, asistence aut a 
motorek na trase)

45

Sport Aerobic Liberec, 
o.s.

Prázdninový pohár 2012 - 
soutěž a náborová akce

červen 12 Aerobic Centrum 
sídliště Kunratická 

36 000 26 000 25 000 propagace, reklama rádio, tisk, propagace, letáky, 
odměny trenérů, lektorů, lékařský dozor, technické 
zajištění

46

Sportovní areál Ještěd, 
a.s.

Amatérský závod v obřím 
slalomu

 14.3.2012 Sportovní areál 
Ještěd - sjezdovka 
F10

70 000 30 000 0 stavba tratě a měření, náklady na energie, náklady 
na úpravu tratě, drobné režijní náklady (výroba, 
tisk a distribuce letáků), ceny pro výherce

47
Sportovní klub Ještěd Nábor pro lyžařskou školu -

ozvučení
květen-červen 

2012
Ski areál Ještěd 16 000 5 000 0 ozvučení svahu 

48

Sportovní klub moderní 
gymnastiky Liberec

Jarní závod 10.4.2012 tělocvična ZŠ 
Dobiášova

10 900 8 400 0 nájem tělocvičen, pronájem zvukotechniky včetně 
obsluhy, tiskopisy, medaile, rozhodčí, diplomy

49

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec, o.s.

Akademie stolního tenisu 
SKST Liberec

20.-24.8.2012 Liberec, Hala 
Nové Pavlovice, 
hala Tipsport 
A é

65 500 26 000 18 000 pronájem prostor, pronájem sportovního vybavení 
(stoly, ohrádky), míčky, pálky, další materiál

50

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec, o.s.

Sportovní den stolního tenisu 24.3.2012 Obchodní centrum 
Fórum Liberec

80 000 25 000 0 tisk propagačního materiálu, letáků, pronájem 
sportovního vybavení (stoly, ohrádky), ceny 
(míčky)

51
Sportovní plavecký klub 
Liberec

Liga 4 měst - plavecké 
čtyřutkání

14.4.2012 Plavecký 
stadion,Liberec

23 500 16 000 0 pronájem bazénu (4 dráhy na 6 hodin), rozhodčí 
(16 osob)

52

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Letní hrátky s Taktem - 
příměstský tábor turnus č. 1

9.-13.7.2012 ZŠ Liberec, Česká, 
Babylon 

41 000 21 600 0 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk 
letáčků, plakátů a diplomů, administrativní potřeby 
(papír, barva do tisku), výtvarné potřeby, DVD 
(fotky a videa z celého týdne)

53

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Letní hrátky s Taktem - 
příměstský tábor turnus č. 2

16.-20.7.2012 ZŠ Liberec, Česká, 
Babylon 

41 000 21 600 0 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk 
letáčků, plakátů a diplomů, administrativní potřeby 
(papír, barva do tisku), výtvarné potřeby, DVD 
(fotky a videa z celého týdne)
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54

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Léto s taktem 11.-17.8.2012 
(děti), 17.-
23.8.2012 

(j i ři d ělí)

JUNIORCAMP, 
Nové Město pod 
Smrkem 

290 500 156 500 0 nájem sportovního zařízení, technické zajištění, 
propagace, tisk propagačního materiálu, lektoři 

55

Taneční skupina TAKT 
Liberec

18. show (celovečerní 
představení)

10.6.2012 Dům Kultury 
Liberec

249 400 117 200 20 000 nájem, baletizol (taneční povrch), propagace 
(výlep), tisk letáčků, plakátů, programu, 
administrativní potřeby (papír, barva do tisku), 
moderátor, světla, zvuk, led pásy, projekce kamery 
(přenos, záznam), hosté (honorář), identifikační 
systémy, efekty (ohňostroj), spot (přenos reklamy)

56

Taneční skupina TAKT 
Liberec

TAKT nábor 18.6.2012 OC Fórum 
Liberec, ZŠ 
Liberec, Česká

23 200 11 600 10 000 nájem, realizační tým, propagace (letáčky, 
balónky), tisk, moderátor, technické zabezpečení 
(zvuk), propagace (výlep), propagace (malování na 
obličej a třpytivé tetování)

57

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Dětský den s Taktem 31.5.2012 mezi OC Fórum a 
Domem Kultury 
Liberec

47 000 23 500 0 nájem, propagace (letáčky, balónky), tisk, 
propagace (výlep), propagace (malování na obličej 
a třpytivé tetování), vybavení dílničky (papírenské 
potřeby), realizační tým 

58

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Taneční liga s Taktem 22.6.2012 ZŠ Liberec, Česká, 
Babylon 

35 800 17 100 10 000 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk 
(letáčků, plakátů a diplomů), sčítací tým, hudba, 
medaile, administrativní potřeby (papír, barva do 
tisku )

59

TJ Dukla Liberec, o.s. - 
oddíl běhu na lyžích 

V. ročník libereckého 
lyžařského přespolního běhu - 
Memoriál Vladimíra Šimůnka 

13.10.2012 areál Vesec 34 000 22 000 0 diplomy, tiskoviny, rozhodčí, lékařská služba, 
pronájem stadionu, zázemí pro rozhodčí, časomíru, 
občerstvení pro závodníky, doprava, drobný 
materiál k označení běžeckých tratí 

60
TJ Dynamo Liberec - 
lukostřelecký oddíl

Veřejné lukostřelecké dny pro 
mládež

21.7.,18.8.2012 střelnice v 
Lidových sadech

9 000 7 000 5 000 materiál na terčovnice, polystyren, isol. desky, 
spotřební lukostřelecký materiál

61

TJ Jiskra Vratislavice nad 
Nisou, o.s.

Vzpomínkový turnaj Vlasimila 
Bartoníčka, Karla Hubeného a 
Tibora Lányho

23.6.2012 hřiště s umělým 
povrchem - 
Vratislavice nad 
Nisou

70 000 47 000 0 pronájem areálu, moderátor, občerstvení, ceny + 
kytice, rozhodčí, pořadatelská služba

62

TJ Lokomotiva Liberec 1 "Ještěd 2012- Memoriál 
Františka Korála" - turistický 
pochod

6.6.2012 Liberec- ještědské 
pohoří 

5 000 3 000 3 000 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace 
akce
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TJ Lokomotiva Liberec 1 1. ročník Velikonočního turnaje 
v košíkové starších minižákyň

14.-15.4.2012 TJ Lokomotiva 22 000 14 000 0 rozhodčí, propagace akce, zpracování výsledků

64

TJ Lokomotiva Liberec 1 3. ročník Liberecký fleret 28.-29.4.2012 TJ Lokomotiva 69 000 45 000 0 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, 
rozhodčí, pásky na připevnění planší na podlahu, 
propagace akce, zdravotní zabezpečení akce, 
pronájem registračního zařízení a planší, odvod 
Českému šermířskému svazu za turnaj 

65

TJ Lokomotiva Liberec 1 61. ročník mezinárodního 
turnaje v šermu "Ještědský 
pohár 2012"

21.-22.4.2012 TJ Lokomotiva 83 000 58 000 0 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, 
rozhodčí, pásky na připevnění planší na podlahu, 
propagace akce, zdravotní zabezpečení, pronájem 
registračního zařízení a planší, odvod Českému 
šermířskému svazu za turnaj 

66

TJ Lokomotiva Liberec 1 "Finále Mistrovství ČR 2012" v 
šermu fleretem a kordem 
seniorek a seniorů, jednotlivců 
a družstev

9.-10.6.2012 TJ Lokomotiva 75 000 50 000 15 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, 
rozhodčí, pásky na připevnění planší na podlahu, 
propagace akce, zdravotní zabezpečení turnaje, 
pronájem registračního zařízení a planší

67
TJ Lokomotiva Liberec 1 Náborová akce šermířského 

oddílu
1.-30.6.2012 TJ Lokomotiva 31 000 21 000 5 000 pronájmy prezentačního zařízení, šermířského 

simulátoru, propagace akce

68

TJ Lokomotiva Liberec 1 Ještědský šachový turnaj 26.5.2012 Liberec 15 000 10 000 5 000 rozhodčí, zpracování výsledků a propagace akce, 
zapůjčení výpočetní techniky, pronájem hrací 
místnosti a šachového materiálu 

69
TJ Lokomotiva Liberec 1 Turnaj talentované mládeže v 

zápasu
9.6.2012 Liberec 10 300 7 300 7 300 rozhodčí, zpracování výsledků a propagace akce, 

zdravotní zabezpečení, zapůjčení výpočetní 
techniky

70
TJ Lokomotiva Liberec 1 "Házenkářský míček" - turnaj v 

házené mini žactva
21.4.2012 Liberec 10 000 7 000 0 rozhodčí, zpracování výsledků a propagace akce, 

zdravotní zabezpečení

71

TJ Lokomotiva Liberec 1 38. ročník Jizerských vejšlapů 26.5.2012 Liberec - Jizerské 
hory

13 000 10 000 6 000 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace 
akce, doprava materiálu na start a kontroly, 
zdravotní zabezpečení 

72

TJ Lokomotiva Liberec 1 Mezinárodní turnaj v 
basketbale U20

1.-3.6.2012 TJ Lokomotiva 37 000 31 000 25 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, 
bulletiny), zpracování výsledků, pronájem techniky 

73

TJ Lokomotiva Liberec 1 Turnaj v basketbale starších a 
mladších dorostenek 

26.-27.5.2012 TJ Lokomotiva 21 000 15 000 10 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, 
bulletiny), zpracování výsledků, pronájem techniky 

74

TJ Lokomotiva Liberec 1 "O pohár Lokomotivy Liberec "-
turnaj v házené dorostenek

14.-15.4.2012 Liberec - hala TU 40 000 22 000 20 000 rozhodčí, pronájem haly, propagace akce, 
zdravotník pronájem výpočetní techniky 
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75
TJ Slavia Liberec, oddíl 
plavání

Jarní plavecké závody mládeže 21. a 25.5.2012 Plavecký bazén, 
Liberec

30 000 20 000 10 000 nájemné bazénu 

76

TJ Slovan Vesec Třídenní sportovní náborová 
akce

18.-26.8.2012 Volnočasové 
středisko Radostín 
u Sychrova

103 000 30 000 0 pronájmy tělocvičny a venkovního sportoviště, 
technické vybavení (badmintonové míčky)

77

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

FLOOR FEST 2012 6.-8.7.2012 hala ZŠ 
Dobiášova, 
Tipsport Aréna, 
Svijanská Aréna

210 000 120 000 20 000 propagace, pronájem hal, pořadatelé, rozhodčí

78

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

Floorball n.1 Cup 2012 4.-6.5.2012 hala ZŠ 
Dobiášova, 
Tipsport Aréna

99 900 60 000 20 000 propagace, pronájem hal, pořadatelé, rozhodčí 

79

Týdny pohybu hrou 17. ročník prázdninové akce 
Týdny pohybu hrou 2012

9.7.-24.8.2012 Sportovní areál 
TU Liberec, 
plavecký bazén, 
jízdárna Prašný 
Dvůr v Machníně, 
Liberecká 
přehrada, IQ park 
Centrum Babylon 

1 820 000 70 000 20 000 částečná úhrada pronájmu sportovišť a technického 
zabezpečení 

80

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

Mistrovství ČR veteránů v 
badmintonu

19.-20.5.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

32 000 24 000 10 000 míče,  návrh a tisk propozic

81

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

18. ročník Memoriálu Petra 
Sima dospělých v badmintonu

20.-22.4.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

56 000 30 000 0 míče, ošatné rozhodčím, návrh, tisk a výlep plakátů

82

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

Celostátní turnaj staršího 
dorostu v badmintonu

28.-29.4.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

32 000 24 000 0 míče, ošatné rozhodčím, návrh a tisk propozic

83

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

20. ročník oblastních družstev 
staršího žactva "O putovní 
liberecký pohár" v badmintonu

2.-3.6.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

27 000 21 000 10 000 míče,  návrh a tisk plakátu, výlep plakátu

84

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
basketbalu 

7. ročník Memoriálu Ladislava 
Švihy a Zdeňka Hampla v 
basketbale mužů 

5.-6.5.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

23 000 12 000 12 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí 

CELKEM 8 374 156 2 898 900 581 300

84
41

8 374 156

2 898 900

Počet žádostí celkem
Počet žadatelů celkem
Výše celkových nákladů v Kč 

Výše požadované dotace v Kč
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Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 

 
 
1. Žadatelem může být 

 fyzická i právnická osoba  
 nestátní organizace 
 spolek, sdružení, nadace 

 
2. Vyhlašovaná kola  

 1. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012 s uzávěrkou 5. března 2012 
 

 2. kolo – pravidelnou sportovní činnost  
  v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 s uzávěrkou 15. března 2012 
 

 3. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. září 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou 14. května 2012 
 
3. Dotace je možné poskytnout na: 

 podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže – dotace bude poskytnuta na: 
 pronájem sportovišť a tělocvičen 
 provozní náklady 
 nákup sportovního hmotného investičního majetku a sportovního drobného 

hmotného investičního majetku 
 

 veřejné jednorázové, náborové a propagační akce – dotace bude poskytnuta na: 
 propagaci 
 pronájem sportovišť a tělocvičen 
 technické zabezpečení 
 

Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. 
Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
 
4. Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den POUZE 

v podatelně budovy Magistrátu města Liberec. 
 
5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva 

města Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti 
němu odvolat. Ti žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně 
doručit na odbor sportu a cestovního ruchu kompletní podklady pro vypracování 
smlouvy. 

 
6. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, 

ve které bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. 
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7. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce, popř. 
odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení cestovního ruchu, sportu a technické 
správy sportovních zařízení. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce 
z  pohledu pořadatele. Vyúčtování dotace na pravidelnou sportovní činnost bude 
předkládáno do 31. ledna následujícího roku. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, např.: kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazujících 
a doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a 
musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí 
se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 

 
9. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců 
z žádného z městských fondů. 
 

10. Příděl do sportovního fondu z rozpočtu města bude rozdělen tak, že pro 1. kolo na 
veřejné jednorázové, náborové propagační akce bude schváleno 30% finančních 
prostředků, pro 2. kolo na pravidelnou sportovní činnost bude schváleno 40% finančních 
prostředků a pro 3. kolo na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 30% 
finančních prostředků.  
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Zápis č. 3/2012 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 15. května 2012 
 
 
Přítomni:  
R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, P. Samšiňák, A. Švejdová, B. Svatošová,  Bc. D. Vízková,  
Omluven: M. Bošek  
Host:  
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch 
 
Program: 
 
Zahájení 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní rady 
sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
a) Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v 1. kole 2012 
Dne 5. března 2012 se konala uzávěrka 1. kola na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
pro časové období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012.  
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 84 žádostí. Celkové náklady organizací 
dosáhly výše 8,374.156 Kč, z toho výše požadované dotace činila 2,898.900 Kč. 
 
Vzhledem k výši finančních prostředků, které má správní rada sportovního fondu pro letošní rok 
k dispozici, předložil její předseda Roman Šotola na jejím prvním jednání návrh na podporu 
především těch sportovních akcí, které se uskutečnily do dubna 2012.  
 
Zastupitelstvem města Liberec byl dne 26. dubna 2012 usnesením č. 87/2012 schválen návrh správní 
rady na přidělení dotací ve výši 163.100 Kč.  
 
Dne 15. května 2012 se sešli členové správní rady sportovního fondu k projednání zbývajících 68 
žádostí o dotace na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce pro časové období od 1. března 
2012 do 31. srpna. 
 
U 42 žádostí č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 76, 81 a 82 shledali členové 
správní rady nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce a 
v požadovaném účelu dotace. U těchto žádostí podali členové správní rady sportovního fondu 
návrh na nepřidělení dotací ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat. 
U zbývajících 42 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
581.300 Kč (viz příloha č. 2). 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení dotací: pro   6 hlasů 

                    proti   0 hlasů 
zdržel se   0 hlasů 

Návrh byl přijat. 
 
b) Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce z prostředků 
evropského města sportu  
Na březnovém jednání pracovní skupiny Liberec-evropské město sportu byl přítomným členům 
předložen seznam žádostí, které byly doručeny na odbor sportu a cestovního ruchu v rámci vyhlášené 
uzávěrky na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (s termínem konání od 1. března 2012 
do 31. srpna 2012).  Pracovní skupina předložila správní radě sportovního fondu návrh na přidělení 
dotací ze sportovního fondu z prostředků EMS ve výši 104.000 Kč (viz příloha č. 1) 
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Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení dotací: pro   6 hlasů    
             proti 0 hlasů   
             zdržel se  0 hlasů  
Návrh byl přijat.  
 
c) Přidělení finanční dotace pro občanské sdružení Enliven Cente 
Pana náměstka primátorky Ing. Jiřího Rutkovského oslovila předsedkyně občanského sdružení 
Enliven Centre se žádostí o podporu akce Mistrovství ČR v Latino tancích, které se uskuteční ve 
dnech    8. – 10. června 2012 v Liberci. Potvrzení o pořádání této akce získalo občanské sdružení až po 
vyhlášené uzávěrce 1. kola roku 2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce. Členové 
správní rady sportovního fondu podali návrh na přidělení dotace ve výši 35.600 Kč. 
 
Předseda SRSF nechal o hlasovat o přidělení mimořádné dotace: pro        6 hlasů   
              proti      0 hlasů 
              zdržel se  0 hlasů  
Předložený návrh byl schválen  
 
 
 
 
 
V Liberci, 15. května 2012 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu                   
 
 
 
 
 
 

     Roman Šotola, v. r. 
       předseda správní rady sportovního fondu 
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