
 
 

U S N E S E N Í  
Z 11. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 5. 6. 2012 

USNESENÍ Č. 446/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

IV. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o 
velikosti 5,20 m x 2,50 m na  pozemku p. č. 495/5 v k. ú. Františkov u Liberce, na dobu neurčitou 
pro VESNA LIBEREC s.r.o., IČ: 46711350, Husova 25/5, Liberec 1, za cenu 20.000,- Kč bez 
DPH ročně. 

 
V. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 737/3 - 22m2 (pozemek pod 
garáží), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 770,- Kč pro paní Jaroslavu Petříkovou 
2. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 2002/3 - 22m2 (pozemek pod 
garáží), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 770,- Kč pro paní Martu Jírovou 
3. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 4158/4 - 18m2 (pozemek pod 
garáží), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 630,- Kč pro manžele Radima a Renatu 
Mrázkovi. 
4. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 5520/3 - 37m2 (pozemek pod 
garáží), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 1.295,- Kč pro pana Františka Beneše. 
5. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 5673/6 - 24m2 (pozemek pod 
garáží), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 840,- Kč pro pana Ing. Jana Drtila. 
6. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 1522 - 21m2 (pozemek pod garáží), 
k. ú. Růžodol I. na dobu neurčitou za roční nájemné 735,- Kč pro pana MUDr. Karla Hrnčiříka. 
7. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 87/2 - 24m2 (pozemek pod garáží), 
k. ú. Nové Pavlovice na dobu neurčitou za roční nájemné 840,-Kč pro pana Ing. Emanuela 
Stránského. 
8. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 284/2 - 44m2 (přístup na pozemek), 
k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 1.540,- Kč pro pana Ing. Jana Kolaju Ph.D. 
9. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 206/15 - 12m2 (pozemek pod 
garáží), k. ú. Doubí u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 420,- Kč pro manžele Petra a 
Renatu Baudyšovi. 
10. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1845 - 166m2 (zahrada), 
572m2 (údržba zeleně - výpůjčka) a pronájem p. č. 1846 - 40 m² (zahradní chatka), vše k. ú. Vesec 
u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 3.060,- Kč pro manžele Miloslava a Janu Ottovi. 
11. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1845 - 72m2 (zahrada), 
309m2 (údržba zeleně - výpůjčka) a pronájem p. č. 1847 - 30 m² (zahradní chatka), vše k. ú. Vesec 
u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 1.770,- Kč pro manžele Karla a Libuši Langerovi. 

 
VI. Výpůjčka pozemků 
1. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 2080/5 - 984m2 (pozemek okolo 
bytové jednotky, údržba zeleně), k. ú. Liberec na dobu neurčitou pro společenství vlastníků 
Krajinská 1246 a 1247, IČ: 25434721, zastoupené předsedkyní výboru Mgr. Evou Ježkovou, se 
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sídlem Krajinská 1247, 460 01 Liberec 1. 
2. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 806 - 2.629 m², k. ú. Staré 
Pavlovice na dobu neurčitou pro Kynologický klub Liberec - Pavlovice, IČ:46748393, zastoupený 
předsedou Jiřím Kolářem, se sídlem Na Mlýnku, 46001Liberec 12. 
 
VII. Změny usnesení RM 
Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 332/2011/IV/14 ze dne 17.5.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
27.600,- Kč bez DPH.  
 
VIII. Věcná břemena 
1. Rada města dne  5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelu 
včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 4130/1, 
4134/1,5864/2, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Telefónica 
Czech Republic, Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, za podmínky složení zálohy ve 
výši 36.000,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 5. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p. č. 
1171/1, 1171/3, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 
1174, 1175,  k. ú. Rochlice u Liberce, a budovy č. p. 276, Liberec VI - Rochlice, na pozemku p. č. 
1174, k. ú. Rochlice u Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době Polák Jiří, Polák Luboš 
Ing., za cenu 200,- Kč/ m2 bez DPH. 
3. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení přípojky NN pro 
meteorologickou stanici, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1558/4, 
1558/33,1578/2,  k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: 
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 12 - Komořany, 143 06, IČO: 00020699, 
za podmínky složení zálohy ve výši 4.400,- Kč bez DPH.  
4. Rada města dne  5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelu 
včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 674, 647/1  k. ú. 
Dolní Hanychov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Telefónica Czech 
Republic, Praha 4, Za Brumlovkou  266/2, IČ: 60193336 , za podmínky složení zálohy ve výši  
20.000,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodní  
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 583, k. ú. Růžodol I na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
6. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a 
kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 147, k. ú. Ostašov u 
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
191, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, 
Brno, PSČ: 602 00, IČ: 27753816, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů  
NN, přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 392,  k. ú. Šimonovice na dobu  existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.  
8. Rada města dne 5.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 182/7, k. ú. Dolní Hanychov na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 182/12, k. ú. Dolní 
Hanychov, kterým je v současné době Hubeňák Jan Ing. a Hubeňáková Zuzana Ing., za podmínky 
složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
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I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 5.6.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 159/9 oddělený z pozemku p. č. 159/6, k. ú. Dolní Hanychov 
kupujícím: 
1. Technické služby města Liberce, a.s., IČ: 25007017 
sídlem Erbenova 376, 460 08 Liberec 8 
za kupní cenu 127.000,- Kč 
splatnou před podpisem smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Rada města dne 5.6.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 708/4, k. ú. Růžodol I 
kupujícím:  
Miroslav Vrátil, Hana Vrátilová,  
za kupní cenu 9.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
II. Záměr prodeje budovy 
Rada města dne 5.6.2012: 
a) souhlasí s návrhem na vyjmutí budovy čp. 318, ul. Věkova, Liberec 14 ze seznamu budov 
vyřazených z privatizačního procesu 
b) souhlasí se záměrem prodeje budovy čp. 318, ul. Věkova, Liberec 14, na pozemku p. č. 1242/1, 
pozemků p. č. 1242/1, 1242/2, 1243/5, vše v k. ú.  Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu 
9,311.000,- Kč. 
c) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1243/5, k. ú. Ruprechtice strpění uložení 
inženýrských sítí, práva přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1243/5, k. ú. 
Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1242/3, k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je Statutární město Liberec 
(bezúplatně). 
 
III. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města dne 5.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 620/1, k. ú. Nové 
Pavlovice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 618, 619 a 
budovy čp. 180, vše v k. ú. Nové Pavlovice za cenu 264.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 5.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 19/1 a 22/2, k. ú. Horní 
Hanychov formou výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 711.000,- Kč.   
3. Rada města dne 5.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 302/2, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky vlastníkovi garáže na pozemku p. č. 302/1a 302/2 za cenu 3.000,- Kč. 
4. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje prodej pozemku p. č. 1132, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení za cenu 593.000,- Kč. 
5. Rada města dne  5.6.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 5806/1, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu cca 21.000,- Kč.  
6. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 1171/1, 1171/3, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. 
č. 1171/4, nájemců části pozemku p. č. 1171/1, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu cca 1,770.000,-
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
7. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1286/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 207.000,- Kč. 
8. Rada města  dne  5. 6.  2012 neschvaluje záměr  prodeje  části pozemku p. č. 457/6, k. ú. Janův 
Důl u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 457/2 a 
457/3, k. ú. Janův Důl u Liberce, za cenu 17.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
9. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje prodej pozemku p. č. 37/2,  k. ú. Růžodol I. formou 
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výběrového řízení za nejnižší cenu 348.000,- Kč. 
10. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 86/26, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu cca 25.000,- Kč. 
11. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1674/1, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 64.000,- Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
12. Rada města dne 5.6. 2012 po projednání: 
a) ruší usnesení č. 311/09, bod I/16, RM ze dne 2. 6. 2009 (souhlas dle podmínek již neplatných 
Zásad postupu při privatizaci pozemků) 
b) neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 30/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p. č. 30/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, 1020/1, k. ú. Krásná Studánka, za cenu 18. 000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky.  
13. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 465/2, k. ú. Radčice 
u Krásné Studánky formou výběrového řízení za cenu dle ZP. 
14. Rada města dne 5.6.2012 neschvaluje prodej pozemku p. č. 425/8,  k. ú. Machnín formou 
výběrového řízení za cenu dle znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

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

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 447/2012 

Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy 
na p. p. č. 1207/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p. p. č. 1207/2 v k. ú 
Vratislavice nad Nisou, pana Lukáše Plechatého, a kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu 28.000,- 
Kč bez DPH na dobu neurčitou a za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
II. Záměr prodeje volné bytové jednotky  
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1400/62 v budově č. 
p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5711/392845 
na společných částech budovy a pozemku p. č. 1257 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 1,060.000,- Kč, formou výběrového řízení. 

USNESENÍ Č. 448/2012 

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní výchovy a systematického výcviku 
mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti v Liberci       

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní výchovy a systematického výcviku mladých 
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cyklistů na dětském dopravním hřišti v Liberci mezi Libereckým krajem se sídlem Liberec II, U 
Jezu 642/2a, PSČ 461 80 a Statutárním městem Liberec se sídlem Liberec I - Staré Město, nám. 
Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59 

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podepsání této smlouvy. 

USNESENÍ Č. 449/2012 

Účetní uzávěrky společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. 

Rada města, ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál fotbal, a.s., se sídlem 
Františkovská 262/12, Liberec, IČ: 27128636, po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

účetní uzávěrky společnosti Sportovní areál fotbal, a. s. v podobě Rozvah v plném rozsahu a 
Výkazů zisků a ztrát za roky 2007, 2008 a 2009 vč. zprávy dozorčí rady společnosti Sportovní 
areál fotbal, a.s. k hospodářským výsledkům společnosti za roky 2007, 2008 a 2009 

a  s o u h l a s í   

s návrhem představenstva společnosti Sportovní areál fotbal, aby vykázané ztráty společnosti za 
rok 2007 ve výši 3 466 tis. Kč, za rok 2008 ve výši 3 466 tis. Kč a za rok 2009 ve výši 3 483 tis. 
Kč, byly převedeny na účet č. 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. 

USNESENÍ Č. 450/2012 

Zpráva o stavu Svijanské arény včetně doporučeného návrhu na opatření 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o stavu Svijanské arény včetně doporučeného návrhu na opatření  

s o u h l a s í   

se zadáním statického posouzení Svijanské arény z prostředků SAL 

T: 06/2012 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi a Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkům primátorky, jednat se společností  
S-group o situaci a po obdržení statického posouzení předložit radě města návrh řešení. 

 

USNESENÍ Č. 451/2012 

Jmenování nového člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. 
s.   

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

nového člena dozorčí rady Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou,  
v souladu s §15 zákona č. 248/1995 Sb.,  
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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a  u k l á d á  

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady, zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných 
společností.  

T: 06/2012 

USNESENÍ Č. 452/2012 

Liberecká IS, a. s. - schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2011 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy a Výroční zprávy Liberecké IS a.s. ve 
funkci valné hromady Liberecké IS a.s. 

s c h v a l u j e  

1) Účetní závěrku Liberecké IS a.s. za rok 2011 
2) Výroční zprávu Liberecké IS a.s. za rok 2011 
3) Rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS a.s. za rok 2011 takto: 

Zákonný příděl do rezervního fondu:                   0,00 Kč 
Neuhrazená ztráta minulých let                     0,00 Kč   
Ztráta účetního období     -1.749.616,32 Kč  
Nerozdělený zisk minulých let      1.670.223,14 Kč 
Zůstatek nerozděleného zisku minulých let      0,00 Kč 
Zůstatek neuhrazené ztráty minulých let        -79.393,18 Kč 

USNESENÍ Č. 453/2012 

Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Statutární město Liberec - 
Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a obcí ve správním 
obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06773 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné soutěže na poskytovatele služeb - "Realizace projektu Technologického centra 
(TC ORP) obce s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP", včetně poskytování 
servisních služeb nutných k provozování Technologického centra obce s rozšířenou působností a 
obcí ve správním obvodu ORP, 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit uzavření 
příslušných smluv na zhotovitele díla - "Realizace projektu Technologického centra (TC ORP) 
obce s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP" a poskytovatele servisních služeb 
nutných k provozování Technologického centra obce s rozšířenou působností a obcí ve správním 
obvodu ORP s vybraným (vítězným) uchazečem - Liberecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 
3, IČ 25450131). 

T: 30.6.2012 

USNESENÍ Č. 454/2012 

Nařízení statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 
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v y d á v á  

Nařízení statutárního města Liberec o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit zveřejnění nařízení na 
úředních deskách a webových stránkách Statutárního města Liberec a dotčených obcí. 

Termín: 15. června 2012 

USNESENÍ Č. 455/2012 

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

Jmenování 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. Pavlu Chundelovou a uchazečku Bc. Lucii 
Javůrkovou z konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 
184/72, příspěvkové organizace, 

j m e n u j e    

Mgr. Janu Šindelářovou do funkce ředitelky Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, 
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, 
1. informovat o rozhodnutí rady města paní Bc. Pavlu Chundelovou a paní Bc. Lucii Javůrkovou                          

T: neprodleně 
2. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 

184/72, příspěvkové organizace.                                                

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 456/2012 

Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské 
školy "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/6, příspěvkové organizace  

Jmenování 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 Bc. Pavlu Chundelovou a uchazečku Bc. Lucii 
Javůrkovou z konkurzního řízení na funkci ředitele Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, 
Klášterní 149/16, příspěvkové organizace, 

j m e n u j e  

Bc. Lucii Opaleckou do funkce ředitelky Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 
149/16, 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, 
1. informovat o rozhodnutí rady města Bc. Pavlu Chundelovu a paní Bc. Lucii Javůrkovou                          

T: neprodleně 
2. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, 

Klášterní 149/16, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 457/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Bc. Petru Čermákovou do funkce ředitelky Mateřské školy “Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 
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 Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 458/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68,  
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

j m e n u j e  

Bc. Vlastu Tesařovou do funkce ředitelky Mateřské školy “V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, 
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 Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

 

USNESENÍ Č. 459/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1,   
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Lenku Janečkovou do funkce ředitelky Mateřské  školy “Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 460/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55,   
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Vladimíru Jurigovou do funkce ředitelky Mateřské školy “Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 
645/55, 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 Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkové 
organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 461/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Bc. Danu Jeništovou do funkce ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, 
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 Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové 
organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 462/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1,  příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

PaedDr. Janu Kubíčkovou do funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, 
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 Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvkové organizace. 
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T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 463/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Milenu Choutkovou do funkce ředitelky Mateřské školy “Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, 
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 Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 464/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20,  
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Ivetu Blažkovou do funkce ředitelky Mateřské školy “Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, 
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 Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 465/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání na návrh konkurzní komise 

j m e n u j e  

Alici Langerovou do funkce ředitelky Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, 
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 Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvkové 
organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 466/2012 
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Platové výměry ředitelů základních škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platové výměry ředitelů uvedených základních škol ke dni 1. 8. 2012 dle důvodové zprávy: 
1. Mgr. Jiřího Dvořáka, ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace 
2. Mgr. Jarmily Hegrové, ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové 

organizace 
3. Mgr. Miloslava Kuželky, ředitele Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, 

příspěvkové organizace 
4. Mgr. Ludmily Moravcové, ředitelky Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 

organizace 
5. PaedDr. Vladimíra Bůty, ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové 

organizace 
6. Mgr. Jaroslava Vykoukala, ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové 

organizace 
7. Mgr. Ivo Svatoše, ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace 
8. Mgr. Andrey Gardoňové, ředitelky Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové 

organizace 
9. Mgr. Jarmily Plaché, ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové 

organizace 
10. Mgr. Blanky Reindlové, ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 

Husova 142/44, příspěvkové organizace 
11. Ing. Radka Vystrčila, ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 
12. Mgr. Jaroslavy Hajdukové, ředitelky Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, 

příspěvkové organizace 
13. PaedDr. Dany Studničkové, ředitelky Základní školy praktické a Základní školy speciální, 

Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace 
14. Mgr. Tomáše Kolafy, ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 

příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových 
výměrů dle důvodové zprávy.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 467/2012 

Nové určení platu Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nově stanovený platový výměr Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 
384, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového 
platového výměru. 

T: ihned 
 

Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním 
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městem Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 468/2012 

„Realizace Elektronické řídící kontroly a korporátního řízení s podporou 
integrovaného EIS“, založení projektu a podání žádosti na spolufinancování do 
výzvy Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Založení projektu „Realizace Elektronické řídící kontroly a korporátního řízení s podporou 
integrovaného EIS“  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, podat žádost na spolufinancování tohoto projektu do výzvy OPLZZ. 

T: 31.7.2012 

USNESENÍ Č. 469/2012 

Vypsání výběrového řízení na publicitu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na zajištění publicity Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci,  
 

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 hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na 
dodavatele služeb: 

 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
 Lukáš Martin    náměstek primátorky  
 Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
 zástupce právního odboru   
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Návrh náhradníků členů komise: 
 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zjednodušeného podlimitního 

řízení  

 T: ihned 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zjednodušeného 

podlimitního řízení a výsledek předložit Radě města ke schválení 

  T: 08/2012 

USNESENÍ Č. 470/2012 

Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s  majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Přijetí daru pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemku parc. č. 593/41, ost. pl./ost. 
komunikace o výměře 2232 m2 v k. ú. Ruprechtice od spoluvlastníků, manželů Aleše a Romany 
Vavruškových. 
2. Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemků parc. č. 594/7, ost. pl./ost. 
komunikace o výměře 20 m2 a parc. č. 594/13, ost. pl./ost.komunikace o výběře 906 m2 v k.ú. 
Ruprechtice od spoluvlastníků, manželů Aleše a Romany Vavruškových a Ing. Ladislava Jenčeka. 
3. Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemku parc. č. 595/1, ost. pl./ost. 
komunikace o výměře 1514 m2 v k. ú. Ruprechtice od spoluvlastníků, Ing. Ladislava Jenčeka, 
Jaroslava Jenčeka, a Jitky Ježové. 

 
II. Prodej pozemku 
Rada města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2075/21 v k. ú. Liberec, obec Liberec vzniklý 
oddělením z původního pozemku parc. č. 2075/21 na základě Geometrického plánu č. 4712-
240/2011 zpracovatel GEODET CZ s.r.o. do ideálního spoluvlastnictví Kosmose Iliadise a Aleše 
Vavrušky, s výší podílu ideální 1/2 pozemku pro každého za celkovou kupní cenu ve výši  
112.240,- Kč a zřízením věcného břemene chůze a jízdy  na nově vzniklém pozemku parc. č. 
2075/21 k. ú. Liberec na dobu neurčitou ve prospěch současného i každého dalšího vlastníka 
budovy č. p. 640 na pozemku par. č. 1104 v k. ú. Liberec 

u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a II. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 06/2012 
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USNESENÍ Č. 471/2012 

IPRM Rochlice - výzva č. 5     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

formu a obsah 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na regeneraci bytových domů 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice a její vyhlášení 
a  u k l á d á  
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit realizaci 
výzvy a její výsledky předložit radě města ke schválení. 

Termín: 08/2012 

USNESENÍ Č. 472/2012 

Vypsání výběrového řízení „Dodávka zařízení a služeb pro experiment ve výuce 
na základních školách města Liberce“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) s vypsáním výběrového řízení „ Dodávka zařízení a služeb pro experiment ve výuce na 
základních školách města Liberce“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost pro projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
 
2)  se složením komise pro otevírání obálek: 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Veronika Fialová   odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž   odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Hana Josefíková  odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 
 
3)  se složením hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Martin Lukáš   náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent strategického rozvoje a dotací 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení. 

T: 7.6.2012 
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USNESENÍ Č. 473/2012 

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2012 

a  u k l á d á  

náměstkovi primátora, p. Lukáši Martinovi, předložit návrh správní rady Ekofondu o rozdělení 
dotací z Ekofondu pro rok 2012 ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 28.6.2012. 

USNESENÍ Č. 474/2012 

Nerudovo náměstí - oprava komunikace - II. etapa 

Odstoupení vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby od veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací 
- II. etapa“- zhotovitel stavby, firmy SWITELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
STŘED; IČ: 480 35 599, se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8, Karlín,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání výzvy zadavatele k uzavření smlouvy v rámci 

výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa“ - 
zhotovitel stavby druhému v pořadí, a to firmě 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. předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s druhým v pořadí, 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: červen 2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 475/2012 

Opatření MHD v Liberci  z důvodu uzavírky ulice Sokolská od 1.7. do 28.7.2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

navržená opatření v organizaci městské dopravy v Liberci vyvolaná uzavírkou ulice Sokolská ve 
dnech od 1.7. do 28.7.2012. 

USNESENÍ Č. 476/2012 
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Projekt parkování v lokalitě ulice Karolíny Světlé 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu B 
- ponechání stávajícího dopravního režimu v lokalitě ulice Karolíny Světlé, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
- v souladu se schválenou variantou radou města Liberce postupovat při zajišťování dopravních 

opatření v lokalitě ulic Karolíny Světlé. 

Termín: Průběžně 
- provést průzkum mezi obyvateli v dotčené oblasti a následně předložit radě města materiál, 

upravující parkování v této lokalitě. 

 

USNESENÍ Č. 477/2012 

Vyhrazená parkovací stání ve vybraných lokalitách města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantu B - povolovat za úhradu dle platné vyhlášky Statutárního města Liberce č. 8/2011 
vyhrazená parkovací stání pro fyzické a právnické osoby, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu se schválenou variantou radou města Liberce postupovat při administraci a vyřizování 
žádostí na vyhrazená parkovací stání pro fyzické a právnické osoby. 

Termín: Průběžně 

 

USNESENÍ Č. 478/2012 

Ceník pronájmu hrobových míst a služeb správy pohřebiště, úprava Smlouvy o 
nájmu hrobových míst - kolumbární schránky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) Ceník pronájmu hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem pohřebiště Urnový 
háj 

b) vzorové znění smlouvy o nájmu hrobových míst - kolumbární schránky  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit zveřejnění ceníku. 

Termín: 06/2012 
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USNESENÍ Č. 479/2012 

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 Olbrachtova pro držitele ZTP paní Věru Strnadovou 

 
 
2. zamítnutí žádosti na zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního 

značení IP12 „P reservé“ na komunikaci Vackova pro držitele ZTP pana Jána Dunu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

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

         Termín: červen 2012 
 
 
2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jána Dunu a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Vackova   

   Termín: červen 2012 

USNESENÍ Č. 480/2012 

Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků, úhrada ceny za věcná břemena 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost o zřízení věcného břemene akce Sportovní areál Vesec - komunikace Nad Sokolovnou  

a  s c h v a l u j e  

v souladu s  „Interním předpisem pro zřizování věcných břemen“ nepožadovat úhradu za zřízení 
věcného břemena na akci „Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“, úhrada ceny za 
věcná břemena“ 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
v souladu s přijatým usnesením nepožadovat úhradu jistin za věcná břemena 

KT: 06/2012 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit přípravu a oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Vesec - 
dopojení STL plynovodu a oprava pilířků.“ 

KT: 08/2012  
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USNESENÍ Č. 481/2012 

Hromadný podnět ve věci Soukenné nám. - průjezdnost ul. Revoluční 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

„petiční“ právo dle § 16 odst. 2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích ve věci „Revitalizace 
Soukenného náměstí Liberec“ dopravní a parkovací režim v ul. Revoluční a průjezd ze 
Soukenného náměstí  do  ul. 1. máje, (podací číslo CJ MML  052914/12 ze dne 17. 4.2012 dále 
jeho rozšíření předáním podnětu 67/12/P, CJ MML 071230/12 ze dne 22. 5. 2012 

s o u h l a s í     

s návrhem odpovědi autorům petice prostřednictví webových stránek Statutárního města Liberec, 
zveřejněním na úřední desce a Libereckého zpravodaje,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit: 
- projednání odpovědi v zastupitelstvu města   

T: 28.6.2012 
 
 
- po projednání návrhu v zastupitelstvu města Liberce zveřejnit odpověď autorům „Petice“ 

formou zveřejnění na webových stránkách Statutárního města Liberec, úřední desce a 
prostřednictvím Libereckého zpravodaje 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 482/2012 

Žádost Severočeského muzea - oprava památníku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s odvozem a následným restaurováním kamenné stély stojící na p. p. č.: 3265/7 v k. ú. Liberec, 
které bude provedeno na finanční náklady Severočeského muzea v Liberci, p. o. 

b e r e  n a  v ě d o m í   

žádost Severočeského muzea v Liberci, p. o., ze dne 28.5.2012, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajištění zrestaurování předmětného pomníku a vrácení na stávající místo prostřednictvím 
Severočeského muzea v Liberci p. o. 

Termín: Průběžně 
 

USNESENÍ Č. 483/2012 

Uzavření Smlouvy o výpůjčce objektu veřejných WC v ul. Fibichova, v Liberci I 

Rada města po projednání předloženého materiálu 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 8009/2012/08 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 
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se Zoologickou zahradou Liberec p. o. za účelem provozování veřejných WC v ul. Fibichova 
v Liberci I 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 8009/2012/08 se 
Zoologickou zahradou Liberec – příspěvkovou organizací. 

Termín: ihned 
 

Záměr snižování výdajů odboru správy veřejného majetku v roce 2012 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 484/2012 

Jmenování zástupce obce do Krajské poradní skupiny, za účelem spolupráce při 
plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 

Rada města po projednání 

n o m i n u j e  

Jaroslavu Nývltovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
do funkce zástupce Statutárního města Liberec v této Krajské poradní skupině 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Pavla Petráčka, člena Rady Libereckého 
kraje, o rozhodnutí Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 485/2012 

Zpráva předsedy představenstva TSML, a. s. 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Technické služby města Liberce, a. s. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu předsedy představenstva Technických služeb města Liberce, a. s. 

a  u k l á d á  

Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti Technické služby města Liberce, a. s., prověřit reálné 
plnění smluvních podmínek společností Rengl, s. r. o., v souvislosti s výlepem plakátů 
Statutárního města Liberce. 

 
 

             
 
 
 
  

 
 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 454/2012 
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V Liberci dne 12. června 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 
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Nařízení Statutárního města Liberec č.       

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

 

Rada města Liberec, podle § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,         
o obcích, v platném znění,  dle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona             
č. 289/1992  Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném 
znění, pro správní obvod obecního úřadu s rozšířenou působností, vydává toto nařízení: 

 

Čl. 1 

Statutární město Liberec, vyhlašuje na území, které spravuje jako obec s rozšířenou 
působností, záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve smyslu ust. § 25 
odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) se zpracovávají na dobu 
10 let pro všechny lesy o ploše menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, 
pokud na ně není zpracován lesní hospodářský plán. Platnost dosavadních LHO končí 
31.12.2012. 

 

Čl. 2 

Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány pro tři zařizovací obvody („z. o.“): 

LHO Liberec z. o. Východ, LHO Liberec z. o. Západ, LHO Liberec z. o. Podještědí, na období 
od 1.1.2013 do 31.12.2022. Jejich územní vymezení dle katastrálních území je uvedeno 
v příloze tohoto nařízení. 

 

Čl. 3 

Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají ve smyslu ust. § 25 
odst. 2 lesního zákona právo ve lhůtě do 31. 7. 2012 oznámit písemně příslušnému orgánu 
státní správy lesů (Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí) své hospodářské 
záměry a požadavky na zpracování osnovy. Ve stejné lhůtě mohou právnické a fyzické osoby 
vlastníci méně než 50 ha lesa oznámit příslušnému správnímu orgánu, že hospodaří podle 
lesního hospodářského plánu. Dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona hradí náklady na 
zpracování LHO stát. 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 454/2012
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Čl. 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25.června 2012 

 

 

 

V Liberci dne       

 

 

                   Bc. Jiří Šolc                                                  Bc. Martina Rosenbergová  
          náměstek primátorky                                              primátorka města Liberec  
             
 

Příloha k usnesení č. 454/2012




