
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 

U S N E S E N Í  
Z 16. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 2. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 758/2012 

Stručná zpráva o činnosti představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

 Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

 b e r e  n a  v ě d o m í  

 stručnou zprávu o činnosti představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

USNESENÍ Č. 759/2012 

Odklad splátky společnosti a kapitalizaci části dluhu za rok 2011 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

s c h v a l u j e  

odklad splátky společnosti a kapitalizaci části dluhu za rok 2011. 

USNESENÍ Č. 760/2012 

Kapitalizace zbytku dluhu od roku 2012 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

s c h v a l u j e  

kapitalizaci zbytku dluhu od roku 2012. 

USNESENÍ Č. 761/2012 

Projednání výroční zprávy za rok 2011, schválení účetní závěrky společnosti za 
rok 2011 a návrhu na úhradu ztráty 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

výroční zprávu společnosti za rok 2011 

a  s c h v a l u j e  

účetní závěrku společnosti za rok 2011 a návrh na úhradu ztráty kapitalizací části dluhu za rok 
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2012. 

USNESENÍ Č. 762/2012 

Oznámení představenstva o skutečnosti, že výše neuhrazené ztráty dosahuje více 
než poloviny základního kapitálu společnosti 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

oznámení představenstva o skutečnosti, že výše neuhrazené ztráty dosahuje více než poloviny 
základního kapitálu společnosti. 
 

Schválení změn stanov společnosti 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  

USNESENÍ Č. 763/2012 

Smlouva mezi SAJ, a. s. a SKJ (nahrazující smlouvu o vědomostním ujednání) 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s  

b e r e  n a  v ě d o m í  

změny stanov společnosti - Smlouva mezi SAJ, a. s. a SKJ (nahrazující smlouvu o vědomostním 
ujednání). 

USNESENÍ Č. 764/2012 

Odměny orgánů společnosti - představenstva a dozorčí rady  

Navržené usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 
 

Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012     

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  

USNESENÍ Č. 765/2012 

Pokyn zřizovatele k odepisování dlouhodobého majetku v příspěvkových 
organizacích zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Pokyn zřizovatele k odepisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích zřízených 
Statutárním městem Liberec  
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a  u k l á d á  
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, pověřené 
zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru 
správy veřejného majetku seznámit se schváleným pokynem ředitele příspěvkových organizací ve 
své působnosti a zajistit aktualizaci zřizovacích listin tak, aby mohlo dojít k předání dokumentace 
k dotacím, které budou příspěvkové organizace odepisovat ve svém účetnictví. 

Termín: 31. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 766/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

II. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 2.10.2012 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. Seniorů 1208, 
Liberec 30, pro Ing. Ondřeje Plachého, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu 
neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                
 
III. Věcná břemena 
1. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL 

plynovodu a plynovodních přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. 
č. 5752, 5989, k. ú. Liberec na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5786/1, k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s. , Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez DPH.  

3. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních  
kabelů  NN,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1016/1, 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 1.000,- Kč bez DPH.  

4. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 649/11, k. ú. Dolní 
Hanychov a na pozemku p. č. 1192/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 543, 544, k. ú. Dolní Hanychov, jejichž 
vlastníkem jsou v současné  době Halík Jaroslav PaedDr. a Halíková Romana, za podmínky 
složení zálohy ve výši 5.875,- Kč bez DPH. 

5. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních 
kabelů  NN,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 415/5, 446, k. ú. 
Janův Důl  u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce,  
a. s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč 
bez DPH.  

6. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 384/1, 384/3, 384/4, 403/6, 
403/13, 403/14, 417, 602/24, 602/25, 602/28, 602/29, 602/30, 602/31, 602/246, 602/255, k. ú. 
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Staré Pavlovice 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 158.000,- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL 
plynovodu a plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
456/1, 920/10, k. ú. Staré Pavlovice a na pozemku/cích/ p. č. 615, 632/9, k. ú. Nové Pavlovice 
na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 61.150,- Kč bez 
DPH. 

8. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační stoky na  
pozemcích p. č. 591, 2018,  k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro: Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 
49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 18.300,- Kč bez DPH. 

9. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 279/2, k. ú. Starý Harcov, na dobu 
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 279/13, 284/1, 
644/2, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Jan  Kábele  a MUDr. Terezie 
Kábelová, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

10. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních 
kabelů NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 147, 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 73.000,- Kč bez DPH.  

11. Rada města dne 2. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 3/7, k. ú. Machnín, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5/24 ,  k. ú. Machnín, jehož 
vlastníkem je v současné době Hlavsa Martin Ing. a Hlavsová Lucie, za podmínky složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.        

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
I. Prodej pozemku 
Rada města dne 2.10.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 233/1, k. ú. Kateřinky u Liberce 
kupujícím v pořadí: 
 

1. Václav Rác, za kupní cenu 100.000,-  Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
2. manželé Jiří Tomíček,  

a Miroslava Tomíčková,  
a kupní cenu 100.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 10. 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 

5

 

Úprava nájemného za rok 2012 - Václav Marek MV 

Navržené usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 

USNESENÍ Č. 767/2012 

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. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy 
na p.p.č. 1886/3 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch p.p.č. 2273/2, 2277/2 a 2280/2 v k. ú 
Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době pan Bc. Jiří Plachý, jejíž vlastníkem 
jsou v současné době manželé Bc. Jiří Plachý a Jana Plachá, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH na 
dobu neurčitou a za podmínek stanovených technickým odborem.  
 
II. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání neschvaluje záměr prodeje p.p.č 1470/3, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 70.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti nájemce - vypůjčitele. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP 

č. 3196 - 204/2011, při ul. Dopravní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu sníženou o 10%, tj. 1,290.200,- Kč, formou výběrového řízení. 

 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 2564/1, oddělené z p.p.č. 2564 dle 

GP č. 3260 - 12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou za 
minimální prodejní cenu 225.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce. 

 
4. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr 

prodeje p.p.č 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260 - 12072/2012 ze dne 27.6.2012, 
při ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 19.000,- Kč, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků. 

 
 
III. Záměr prodej 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, formou 
výběrového řízení, za minimální prodejní cenu sníženou na 990.000,- Kč. 
 
IV. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX 
na p.p.č. 248, s příslušenstvím a pozemkem p. č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268 - 
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12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem 
přednosti nájemníků za podmínek stanovených § 606 občanského zákoníku, za minimální kupní 
cenu 3,617.000,- Kč 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 

     V. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2772/1, 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, panu 
Miroslavu Hubičkovi, kupní cenu 130.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města.  

 
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 369, při ul. Na Hroudě, v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou, paní Martině Slavíkové, za kupní cenu 367.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 

 
VI. Prodej budovy 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem budovy č. p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na 
p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (p.p.č. 1283 vznikla 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, panu Luboši Hlavatému, za kupní cenu 4,095.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávních operací pod bodem V. a VI. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 768/2012 

Změna základních pravidel přidělování dotací z Fondu prevence Statutárního 
města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu základních pravidel přidělování dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec, dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

panu Jiřímu Zavoralovi, předsedovi správní rady fondu prevence seznámit s novými základními 
pravidly přidělování dotací z fondu prevence členy správní rady fondu a paní Lucii Václavíkové, 
tajemnici Správní rady Fondu prevence SML zajistit vyvěšení na webové stránky města Liberec. 

T: listopad  
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USNESENÍ Č. 769/2012 

Poskytnutí příspěvku Domovu důchodců Lipová 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku  Domovu důchodců Lipová v celkové výši 18.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, zajistit podpis 
smlouvy s Domovem důchodců Lipová dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 770/2012 

Správa bytů ve vlastnictví města Liberec, schválení vyhlášení zadávacího řízení, 
schválení členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení nabídek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení veřejné zakázky „Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec“ 

a  j m e n u j e   

členy komise pro otevírání obálek, včetně náhradníků: 
1. Jaroslava Nývltová pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního 
2. Dušan Kopecký, technik odboru humanitního 
3. Zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 
náhradníky:  
1. Bc. Jana Doubravová - odbor humanitní 
2. Pavlína Háková - odbor humanitní 
3. Zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků: 
1. Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města 

Náhradník: Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky 
2. Jaroslava Nývltová, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního 

Náhradník: Bc. Jana Doubravová, odbor humanitní 
3. Zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

Náhradník: zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky 

Náhradník:  Lukáš Martin 
5. Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Náhradník: Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, zajistit 
potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města 
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Liberec“. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 771/2012 

Veřejná zakázka “Jesle Holečkova - oprava havarijního stavu střechy“ - udělení 
výjimky z věcné působnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z věcné působnosti v souladu se Směrnicí rady města č. 2/2012 RM a schválení 
vypsání veřejné zakázky „Jesle Holečkova - oprava havarijního stavu střechy“ formou přímého 
oslovení těchto dodavatelů: 

 
Ing. Jiří John - Stecos 
V Cihelně 218 
463 12 Liberec 23 
IČ 46036768 
 
Jiří Jiránek Ing. 
Hvězdná 490 
46001 Liberec 
IČ 46050949 
 
FGW s.r.o. 
Rozstání 147 
Světlá pod Ještědem 
IČ 62245759 
 
František Maciuch  
Dlouhá 2452 
47006 Česká Lípa 
IČ 14846764 
 
META - therm 
Liberecká 16 
46601 Jablonec nad Nisou 
IČ: 12045080 

a  u k l á d á   

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, zajistit 
vypsání veřejné zakázky „Jesle Holečkova - havarijní oprava střechy“ formou přímého oslovení 
uvedených dodavatelů. 

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 772/2012 

Stanovení kapacity Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

n a v r h u j e   

stanovit: 
1. kapacitu Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

na počet 134 dětí, s účinností k 1. lednu 2013 
2. kapacitu školní jídelny při Mateřské škole „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, 

příspěvkové organizaci na počet 134 stravovaných, s účinností k 1. lednu 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu v rejstříku škol a 
školských zařízení.          
         T: listopad 2012 

USNESENÍ Č. 773/2012 

Souhlas s projektem - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zapojením Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace do projektu „Let´s 
clean up Europe“ v rámci „Partnerství škol Comenius“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitele základní školy.     

T: neprodleně   

USNESENÍ Č. 775/2012 

Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková 
organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola, Liberec, Lesní 
575/12, příspěvková organizace ve výši 5,056.229,98 Kč 

2. text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury: 
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1. zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní školou, 
Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizací     

T: prosinec 2012 
2. zařadit částku 5,056.229,98 Kč do příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu odboru školství 

a kultury na rok 2013 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 776/2012 

Záměr zřízení nové příspěvkové organizace - Základní škola, Liberec, nám. Míru 
212/2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr zrušení odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 
organizace v Liberci, nám. Míru 212/2 a jeho výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, 
s účinností od  1. srpna 2013 

2. záměr zřízení Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace a její zápis 
do rejstříku škol a školských zařízení a obchodního rejstříku, s účinností od 1. srpna 2013  

a  u k l á d á    

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci všech potřených 
úkonů souvisejících se zřízením nové příspěvkové organizace včetně analýzy záměru. 

T: říjen 2012 

USNESENÍ Č. 777/2012 

Návrh na pořízení 69. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Liberec neschválit návrhy k pořízení 69. změny územního plánu města 
Liberec č. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4 a 69/5 dle tabulky „Návrhy č. 69/1 - 69/5 pro pořízení 69. změny 
závazné části územního plánu“  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit předložení 
návrhů uvedených v 69. hromadné změně územního plánu města Liberec k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 778/2012 

Doplnění "Katalogu prvků městského veřejného prostoru" o nové prvky 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s doplněním „Katalogu prvků městského veřejného prostoru“ o tyto nové prvky: lavičku Stella, 
sedáky Olympia Nova, stojan na kola Berliner Anlehnbügel. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, doplnit schválený „Katalog prvků městského 
veřejného prostoru“ o výše uvedené prvky.                                               

T: 31. 10. 2012  
Dále RM ukládá Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, provést aktualizaci stávajícího 
„Katalogu prvků městského veřejného prostoru“.                                       

T: 30. 4. 2013 

USNESENÍ Č. 779/2012 

Výběr varianty řešení, jak odstranit relativní stavební uzávěry, které vznikly 
vydáním Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Variantu č. II řešení - zpřesnění koridorů technické infrastruktury a koridorů pro umisťování 
staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi strategickou změnou ÚPML (bez 
řešení dopravních koridorů) 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit předložení 
podnětu dle schválené varianty řešení na příští zasedání rady města Liberce.  

Termín: do 16. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 774/2012 

Národní rozvojový program mobility - Krematorium        

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) zajištění financování dílčí etapy projektu  
- „Úprava budovy krematoria - zpřístupnění obřadní místnosti“ pro rok 2013 ve výši  

1,000.000,- Kč  
- „Bezbariérový chodník úřad práce - krematorium“ pro tok 2013 ve výši 2,800.000,- Kč  

u k l á d á    

 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, uplatnit žádost o dotaci na 
Úřadu vlády ČR pro dílčí část trasy 2, etapa „Úřad práce - krematorium“. 

T: 10/2012 
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USNESENÍ Č. 780/2012 

Soukenné náměstí - dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo     

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo realizace akce „Revitalizace Soukenného náměstí“, s 
dodavatelem stavby  SYNER, s.r.o., IČ: 481 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 
Liberec 4, 460 01 - upřesnění platebních podmínek: v roce 2012 bude dodavateli uhrazena 
částka 7 mil. Kč, zbývající částka vč. úroků bude uhrazena do 30.6.2013,     

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM): 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

a dále v souladu s právní legislativou uzavřít dodavatelem stavby SYNER, s.r.o., IČ: 481 
92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01,  

T: 10/2012 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo zajistit realizaci akce „Revitalizace 

Soukenného náměstí“.  

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 781/2012 

Dokončení akce „Technologická změna pasportů SML“  

Dodatek číslo 1. smlouvy LIS/2012/1/006, SML/8/2012/0017 na poskytnutí služby 
Technologické změny pasportů SML 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh dodatku č. 1. smlouvy LIS/2012/1/006, SML/8/2012/0017 na poskytnutí služby 
Technologické změny pasportů SML,  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1. smlouvy LIS/2012/1/006, SML/8/2012/0017 na poskytnutí služby 
Technologické změny pasportů SML   

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný 
podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1. smlouvy LIS/2012/1/006, 
SML/8/2012/0017 na poskytnutí služby Technologické změny pasportů SML mezi Statutárním 
městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s.. 

T: 10/2012 
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USNESENÍ Č. 782/2012 

„Bánskobystrická - Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

 majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Bánskobystrická - Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodník, 
 

1. předložený návrh „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“  
v k. ú. Dolní Hanychov“, mezi Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem: Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha a Statutárním městem Liberec, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec 1, IČ 00262978, DIČ CZ00262978,  

2. předložený návrh „Smlouvy“ o umožnění vstupu na pozemek p. č. 522/1 v k. ú. Rochlice, obec 
Liberec, který je ve vlastnictví Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Kubelíkova 
604/73, Liberec VI - Rochlice, 460 78,  

3. předložený návrh „Smlouvy“ o umožnění vstupu na pozemek p. č. 619/1 v k. ú. Dolní 
Hanychov, obec Liberec, který je ve vlastnictví  FITHAM, s.r.o. nám. Soukenné 26/7, Liberec, 
Liberec III - Jeřáb, 460 01 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
po schválení předloženého návrhu „smluv“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů:  
1. „Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ s Telefónica Czech Republic, 

a.s., 
2. Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 522/1 v k. ú. Rochlice, obec Liberec, který je ve 

vlastnictví Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.,  
3. Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 619/1 v k. ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, 

který je ve vlastnictví  FITHAM s.r.o.   

T: 11/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 783/2012 

„Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec“ - majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec“ 
 
1. předložený návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a to mezi 

Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (budoucí povinný), 
Telefónicou Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
(budoucí oprávněný) a Statutární město Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec 1 (investor) s cenou věcného břemene 1.740,- Kč, které uhradí Statutární město 
Liberec  
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2. předložený návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a to mezi 
Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (budoucí povinný), a 
Statutární město Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (investor) 
s cenou věcného břemene 510,- Kč, které uhradí Statutární město Liberec                

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 
uzavření příslušných smluvních dokumentů:  
 
1. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a to mezi Libereckým krajem, se 

sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (budoucí povinný), Telefónicou Czech Republic, a.s. 
se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (budoucí oprávněný) a Statutární 
město Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (investor) s cenou 
věcného břemene 1.740,- Kč, které uhradí Statutární město Liberec  

T: 11/2012 - kontrolní 
 
2. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a to mezi Libereckým krajem, se 

sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (budoucí povinný), a Statutární město Liberec se 
sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (investor) s cenou věcného břemene 510,- 
Kč, které uhradí Statutární město Liberec                  

T: 11/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 784/2012 

Operační plán zimní údržby komunikací 2012 - 2013  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

„Operační plán zimní údržby komunikací 2012 - 2013“           

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
- zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby 

komunikací 2012 - 2013“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML a.s. 

Termín: neprodleně 

- zajistit informování společností ASA a.s. a DPMLJ a.s. se schváleným „Operačním plánem 
zimní údržby komunikací 2012 - 2013“   

Termín: říjen 2012 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

15

USNESENÍ Č. 785/2012 

Povodňové škody na komunikacích - Karlinská ul. - vícepráce    

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

neuhrazení již provedených víceprací ve výši 412.211,76 Kč vč. DPH pro akci „Oprava odvodnění 
komunikace ul. Karlinská“ dodavateli stavby tj. společnosti Skanska, a.s. 

u k l á d á    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek zajistit a odeslat odpověď dodavateli stavby Skanska, a.s., že 
vícepráce ve výši 412.211,76 Kč vč. DPH nebudou ze strany Statutárního města uhrazeny.   

T: 10/2012 

USNESENÍ Č. 786/2012 

Jmenování členů pracovní skupiny Rady města pro řešení problematiky 
sociálního vyloučení 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

členy pracovní skupiny Rady města pro problematiku sociálního začleňování: 
Doc. PhDr. Davida Václavíka, PhD. - člen Rady města 
Mgr. Roberta Pradeho - Návrat o.p.s., ředitel azylového domu Speramus 
Mgr. Ladislava Krajčíka - ředitel Městské policie, Liberec 
Mgr. Lukáše Průchu - ředitel místní pobočky o.p.s. Člověk v tísni 
Mgr. Barboru Šolkovou - expertka na problematiku sociálního začleňování, SocioFaktor o.p.s. 
MUDr. Kateřinu Absolonovou - zastupitelka, předsedkyně komise pro prevenci sociálně 
patologických jevů 

a  p o v ě ř u j e   

doc. PhDr. Davida Václavíka, PhD. svoláním této pracovní skupiny a ve spolupráci s ostatními 
členy skupiny přípravou statutu a plánu práce. 

Termín: konec října 2012 

USNESENÍ Č. 787/2012 

Návrh politiky a cílů kvality Magistrátu města Liberec na rok 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh politiky a cílů kvality MML na rok 2013 

u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zhotovitele Projektu „Zavádění 
procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených organizací pro MML" 



 
 
 
 
 
 
 
 

16

s výsledkem jednání. 

USNESENÍ Č. 788/2012 

Návrh na změnu stanov - doplnění činnosti Liberecké IS, a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ve funkci Valné hromady následující změnu článku I. 3. stanov Liberecké IS, a.s.. 
 

Článek 3 
Předmět podnikání společnosti 

 
Předmětem podnikání společnosti je  
1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Obory činností: 
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií a zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály 
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Příprava a vypracování technických návrhů, 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Projektování elektrických zařízení 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

2. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 
3. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 
 
 

 
 
V Liberci dne 9. října 2012 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


