
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 

U S N E S E N Í  
ZE 17. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 16. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 789/2012 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města                  
Liberec za I. - III. čtvrtletí 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. - III. 
čtvrtletí 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města 
dne 25. 10. 2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 790/2012 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 25. 10. 2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 791/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012    

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  
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Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 7 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 25. 10. 2012 ke schválení. 

 

USNESENÍ Č. 792/2012  

Výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za 
účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za účelem 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU: 
Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8; 

s o u h l a s í    

s textem Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 a s textem Smlouvy o zřízení 
zástavního práva k nemovitostem reg.č.077/2012.1, které banka v rámci nabídky předložila; 

a  u k l á d á      

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke schválení 
Uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru úvěru reg. č. 077/2012, a k odsouhlasení 
 
1. zřízení zástavního práva k nemovitostem: parcelní čísla a objekty na parcelách č. 

311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40,311/41,3
11/43, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec ve 
vlastnictví obchodní společnosti města SAL, s.r.o 

 
2. text Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1, kterou banka v 

rámci nabídky předložila 

Termín: 25. 10. 2012  

USNESENÍ Č. 793/2012 

Zrušení zástavního práva Statutárního města Liberec na nemovitostech 
společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zrušením zástavního práva k zajištění pohledávky do výše 150,000.000,- Kč ve prospěch 
Statutárního města Liberec jako zástavního věřitele, vzniklého na základě zástavní smlouvy ze dne 
24. 1. 2012 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Liberec, s.r.o.. 
Právní účinky vkladu V-472/2012-505 ze dne 26. 1. 2012 
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a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města tento materiál ke 
schválení. 

Termín: 25. 10. 2012  

 
Projednání a schválení zřízení zástavního práva na nemovitosti v majetku SAL, s. 
r. o. 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  

 

USNESENÍ Č. 794/2012 

Majetkoprávní operace 

I. Prodej pozemku 
II. Pronájem pozemků 
Body I. a II. byly staženy z programu jednání. 
 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 
III. Výpůjčka pozemků 
Rada města dne 16. 10. 2012 po projednání: 
a) schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 353/2, 353/3, 362/40, 362/41, k. ú. Kunratice u Liberce. 
Smlouva na dobu určitou do kolaudace stavby „1/14 Kunratice - Liberec“ pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Liberec v zastoupení ředitele Ing. Josefa Jeníčka, Zeyerova 1310, 460 01 
Liberec 1.  
b) souhlasí se zabudováním majetkoprávní operace - prodeje pozemků (po kolaudaci silnice) na 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec v zastoupení ředitele Ing. Josefa Jeníčka, Zeyerova 
1310, 460 01 Liberec 1. 
 
IV. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 16. 10. 2012 neschvaluje záměr směny 
části pozemku p. č. 476/1, k. ú. Doubí u Liberce 
ve vlastnictví: 
Balický Dušan,  
za část pozemku p. č. 445/2, k. ú. Doubí u Liberce 
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

 
V. Změna usnesení RM 
1. Rada města dne 16. 10. 2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 265/2011/III/2 ze dne 19. 4. 2011 
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b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 
1932/15, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 1932/27, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době 
Bitljanová Věra Mgr., za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
2. Rada města dne 16. 10. 2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 67/2012/I/12 ze dne 31. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby 
inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 544/1, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné 
době Tichá Petra, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 16. 10. 2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/8 ze dne 22. 5. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů NN, přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1813, 1782, 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 

 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního 
kabelu NN (z důvodu havarijního stavu stávajících rozvodů NN), příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1223/2, 1223/1, 5899/3, 5808/2, 1212/1, 1213/9, 1176/24, 5899/2, 
1176/39, 5899/1, 1382, 5896/1, 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 350.350,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační a 
vodovodní přípojky, umístění zateplení fasády objektu, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na 
pozemcích p. č. 1972, 1973/1, 1973/2, 1973/4, 6107,  k. ú. Liberec, na dobu existence příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch QUATRO FORMAGGI, a. s., Soukenná 712/1, 466 01 Jablonec nad 
Nisou, IČ: 27343413, za podmínky složení zálohy ve výši 67.200,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  HDPE trubek  
s optickým kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č.  2235/2, 2238/5, 
2238/7, 2486, 5755, 6074/1, 6081/1, 6081/4, 6083/1, 6083/3, 6083/6,  k. ú. Liberec, na pozemcích 
p. č. 37, 59, 76/21, 76/38, 76/65, 76/69, 76/70, 156/1, 632/8, 632/9, k. ú. Nové Pavlovice, na 
pozemcích p. č. 46, 211/2, 1422/2, 1429/1, 1441/13, 1441/15, 1441/20, 1441/36, 1441/52, 1443/1, 
1443/2, 1443/3, 1443/53, 1443/68, 1443/87, 1443/112, 1443/125, 1482, k. ú. Ruprechtice, na 
pozemcích p. č. 456/1, 456/3, 575/3, 602/31, 602/32, 602/43, 602/46, 602/47, 602/50, 602/51, 
602/54, 602/58, 602/59, 602/60, 602/63, 602/79, 602/129, 602/130, 602/131, 602/132, 602/133, 
602/155, 602/162, 602/170, 602/174, 602/175, 602/177, 602/218, 602/231, 602/278, 920/10, k. ú. 
Staré Pavlovice, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch VYDIS a. s., 5. 
Května16, Dolní Břežany, PSČ: 25241, IČ: 24660345, za podmínky složení zálohy ve výši 
1,683.000,- Kč bez DPH nejpozději do dokončení prací, a to před předáním definitivních úprav 
dotčených povrchů města Liberec. 
4. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění telefonní 
přípojky, vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a NTL plynovodu + 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1235/2, 1116, 1089, k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro TO & Mi Vdf spol. 
s. r.o., Pražská 2951, PSČ 407 47, Varnsdorf,  IČ: 44567677, za podmínky složení zálohy ve výši 
45.200,- Kč bez DPH.            
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5. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 590/1, 591, k. ú. Ruprechtice, na dobu 
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 587/11,  k. ú. Ruprechtice, 
jehož vlastníkem je v současné  době Kašpar Jan, za podmínky složení zálohy ve výši 5.150,- Kč 
bez DPH.                              
6. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení 2 ks HDPE trubek 
s optickým kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 963/5, 1187/1, 
1192/1,  k. ú. Doubí u Liberce, na pozemcích p. č. 484/5, 484/8, 484/10, 712/65, 712/204, 
712/215, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
HELIOS MB s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00, IČ 27371123, za 
podmínky složení zálohy ve výši 38.360,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 16. 10. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 287/1, 287/5, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu 
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 359/1,  k. ú. Vesec u 
Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné době Miroslav Vydra, Martina Vydrová, za podmínky 
složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 795/2012 

Změna usnesení - majetkoprávní vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec - 
Kunratice  

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 577/07/I/11 ze dne 20.11.2007 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemků p. č. 3650/14, 3650/19 a 3651/6, oddělených dle GP č. 2709-236/2008, k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, kupujícímu: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, se sídlem Na 
Pankráci 56, Praha 4, správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, IČ: 65993390, za kupní cenu 
6,653.760,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 796/2012 

Úprava nájemného za rok 2012 - Václav Marek MV  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu nájemného za rok 2012 - sleva 20 % za období rekonstrukce za užívání pozemku p. č. 
5821/4, k. ú. Liberec pod stavbou kruhového stánku z důvodu rekonstrukce Soukenného náměstí - 
celkem nájemné po úpravě činí 108.375,- Kč. 
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USNESENÍ Č. 797/2012 

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. Zrušení usnesení  
1. Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 714/2012/I/1 ze dne 18. 9. 2012. 

USNESENÍ Č. 798/2012 

Protokol z kontroly čerpání neinvestiční dotace společností Komunitní práce 
Liberec, o. p. s., Masarykova 625/24, Liberec 1, se zaměřením na účelnost využití 
dotace, kontrola dodržování smlouvy uzavřené na rok 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly čerpání neinvestiční dotace společností Komunitní práce Liberec, o. p. s., 
Masarykova 625/24, Liberec 1, se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování 
smlouvy uzavřené na rok 2011, včetně návrhu ředitelky organizace na opravu účetního dokladu č. 
311 098. 

USNESENÍ Č. 799/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Botanické zahrady Liberec za období roků 2010 
a 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Botanická zahrada, Liberec, Purkyňova 630/1, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a 2011, 
včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 800/2012 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 
166/27, příspěvkové organizace, Jaroslavy Kalinové dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění 

      Rada města po projednání 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové 
organizace, Jaroslavy Kalinové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 801/2012 

Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy, Liberec, 
Oblačná 101/15, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitele Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 
Mgr. Josefa Jirouška 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
ředitele školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 802/2012 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2012 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

schválit Zastupitelstvem města Liberec návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo roku 2012 v celkové výši 561.500,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1,  

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu k podané žádosti příjemce dotace z kulturního fondu dle 
důvodové zprávy: 
Spolek ruprechtických sousedů - vyhovět žádosti částečně, tj. vyzvat příjemce dotace k vrácení 
poskytnuté dotace ve výši 4.000,- Kč za akci 8. ruprechtické velikonoční trhy za současné 
možnosti žádat nadále o dotace z kteréhokoliv městského fondu bez časového omezení   

a  u k l á d á   

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2012 Zastupitelstvu města Liberec 
ke schválení  
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T: 25. 10. 2012 
 
 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, písemně seznámit Martina 
Valeše, prezidenta Spolku ruprechtických sousedů, s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 803/2012 

Souhlas se zapojením do projektu "Moderní styl výuky anglického jazyka 
s rodilým mluvčím" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zapojením Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace, Základní školy, 
Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace,  Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, 
příspěvkové organizace jako partnerů do projektu „Moderní styl výuky anglického jazyka 
s rodilým mluvčím“ v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

2.  v souladu s § 32a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s uzavřením  Smlouvy o partnerství bez 
finanční spoluúčasti mezi Castle English Language School s. r. o, se sídlem Masarykova 
741/26, 460 01, Liberec 1  IČ 28706901, Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec 
2, Truhlářská 360/3, příspěvkovou organizací,  se sídlem Liberec 2, Truhlářská 360/3, IČ 
00526517, Základní školou a Mateřskou školou Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Dlouhý Most 102, Liberec, IČ 72742836, Obchodní akademií a 
Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Šamánkova 500/8, Liberec, IČ 46747966,  Základní 
školou, Liberec, U Školy  222/6, příspěvkovou organizací, se sídlem U Školy 222/6, Liberec, 
IČ 64040402, Základní školou, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Lesní 575/12, Liberec, IČ 46744924, Základní školou, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Sokolovská 328, Liberec, IČ 68974639 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady města 
ředitele základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec.     

T: neprodleně 
 
Souhlas s nákupem koncertního klavíru pro ZUŠ Liberec 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 
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USNESENÍ Č. 804/2012 

Stav kroniky města Liberec za rok 2011 

Rada města po projednání:  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu kroniky města Liberec za rok 2011 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky a její tři výtisky 
b) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2011 v trezoru Státního okresního archivu v Liberci. 

T: 31.12.2012 

USNESENÍ Č. 805/2012 

Změna usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 
Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh 
na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Liberec.  

Termín: 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 806/2012 

Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 
Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních  
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh 
na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
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příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Liberec.  

Termín: 25. 10. 2012 

 

USNESENÍ Č. 807/2012 

Veřejná zakázka „Botanická zahrada Liberec - dodávka systému měření a 
regulace pro větrání skleníků E, G a H" - 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 „Botanická zahrada Liberec- dodávka systému měření a regulace pro 
větrání skleníků E, G a H" formou přímého oslovení více dodavatelů 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání veřejné zakázky 
„Botanická zahrada Liberec - dodávka systému měření a regulace pro větrání skleníků E, G a H" 
formou přímého oslovení více dodavatelů. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 808/2012 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

1. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
- Neureiterové Anděle, prostor č. 11, v ulici Kateřinská 156 

 
2. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- jednotlivci 
       - Klajlovi Františkovi, byt č. 201, o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1173 
       - Burdové Jarmile, byt č. 204, o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1172 
       - Strakové Miluši, byt č. 45, o velikosti 1 + 0, v ulici Burianova 969 
         náhradníci: Gribová Helena, Matysová Mária, Ropek Václav 
 

 
3. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice 

 - manželům Kašparovým Věře a Miloslavu, byt č. 401 o velikosti 2 + kk, v ulici      
          Krejčího 1172 
        - manželům Kuklovým Janě a Janovi, byt č. 602 o velikosti 2 + kk, v ulici  
          Krejčího 1173 
          náhradníci: Pavlíčkovi Miloslava a Jaromír, Bláhovi Marie a Jan 
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4. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (BB)- upravitelné 
       - Horákové Janě, byt č. 7, o velikosti 2 + 1 v ulici Nad Sokolovnou 616 
          náhradník: Krouzová Blanka 

 
 

5. Přidělení bytů startovacích 
      - Ing. Hejnové Monice, byt č. 9, o velikosti 1 + kk, v ulici Krajní 1580 
         náhradník: Prokop Petr   
      - Veverkovi Alešovi, byt č. 15, o velikosti 3 + kk v ulici Krajní 1575  
         náhradník: Turták Miroslav  
 
 
6. Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
      - Urbanové Kateřině, byt č. 104, o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1176 
         náhradník: Skála Slavomír 
 
 
7. Přidělení bytů standardních do úpravy 
      - Horákovi Pavlovi, byt č. 1, o velikosti 1 + 1, v ulici Sadová 62 
      - Jevické Petronele, byt č. 1, o velikosti 3 + 1, v ulici Jablonecká 124 
      - Vihanové Tereze, byt č. 8, o velikosti 3 + 1, v ulici Sadová 62 
          
       Přidělení bytů standardních 
       - Růžičkovi Jaroslavu, byt č. 4, o velikosti 1 + 0, v ulici Kubelíkova 77 
       - Jechové Simoně, byt č. 5, o velikosti 1 + 1, v ulici Dr. M. Horákové 339  
          náhradník: Bc. Čechová Barbora 
 
8.   Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
       - Vanišové Mileně, byt č. 305 o velikosti 1 + 0, v ulici U Sila 1205 
          náhradník: Bočková Zdeňka 
       - Džobákovi Václavovi, byt č. 309 o velikosti 1 + 1, v ulici U Sila 1204          

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek o prodloužení o 6 měsíců ke smlouvě ubytování nízkého standardu: 

 s Neureiterovou Andělou 

T: listopad 2012 
 
2. Uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
       s Klajlem Františkem, Burdovou Jarmilou, Strakovou Miluší 
                                                                                                            T: listopad 2012 
 
 
3. Uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě zvláštního určení (DPS) dvojice: 

s Kašparovými Věrou a Miloslavem, Kuklovými Janou a Janem 
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T: listopad 2012 
 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (BB - upravitelný) 
       s Horákovou Janou 

T: listopad 2012 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
        s Ing. Hejnovou Monikou, Veverkou Alešem 
                                                                                                     T: listopad 2012  
 
6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby: 

 s Urbanovou Kateřinou 
                              T: listopad 2012 
 
 
7. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní do úpravy: 

 s Horákem Pavlem, Jevickou Petronelou, Vihanovou Terezou 
 

       
       Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
        s Jechovou Simonou, Růžičkou Jaroslavem 
                                                                                                           T: listopad 2012 
 
 
8. Uzavřít pokyny na byty s věcně usměrňovaným nájemným: 

s Vanišovou Milenou, Džobákem Václavem 

T: listopad 2012  

USNESENÍ Č. 809/2012 

Správa bytů ve vlastnictví města Liberec - schválení seznamu vyzvaných 
uchazečů v rámci zadávacího řízení 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

seznam vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení „Správa bytů ve vlastnictví města 
Liberec“. V rámci zadávacího řízení budou k předložení nabídky vyzvány společnosti: 

 
Stavební bytové družstvo SEVER 
Lipová 596/7 
460 31 Liberec 4 
IČ: 00042579 
 
Ing. Petr Maryško 
LADA - MARTIMEX 
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Mlýnská 216 / 8 
460 01 Liberec 4  
IČ: 16400089 
 
LIMIT Liberec s.r.o. 
Pavlovická  366/7 
460 01 Liberec 1 
IČ 25042602 

 
Okresní stavební bytové družstvo 
Kamenická 471 
460 06 Liberec 25 
IČ: 00224138 
 
Interma, akciová společnost 
Masarykova 522/12 
Liberec 1, 460 01 Liberec 
IČ: 63145057 

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 
Liberec“ a oslovení uvedených uchazečů.   

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 810/2012 

Souhlas s přijetím finančních darů pro Komunitní středisko Kontakt Liberec, 
příspěvkovou organizaci a Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s přijetím finančního daru v hodnotě 50.000,- Kč pro Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec, příspěvkovou organizaci od s.r.o. ASA Liberec 

2. s přijetím finančního daru v hodnotě 3.110,- Kč pro Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvkovou organizaci od o.s. Femancipation 

a  u k l á d á  

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, seznámit 
paní Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec a pana Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt 
Liberec, s rozhodnutím Rady města Liberec. 
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T: ihned 

USNESENÍ Č. 811/2012 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 25.10.2012 

USNESENÍ Č. 812/2012 

Poskytnutí příspěvku Psychiatrické léčebně Kosmonosy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Psychiatrické léčebně Kosmonosy v celkové výši 7.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, zajistit podpis 
smlouvy s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 813/2012 

Revokace usnesení č. 717/2012 z 15. schůze RM ze dne 18.9.2012 - Přidělení bytů 
ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 717/2012 bod 4: 
 

Citace zrušované části usnesení 
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Rada města po projednání  
s c h v a l u j e  
4. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci 
    - Bohunce Dymlové, byt č. 43 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
    - Miluši Nechvílové, byt č. 303 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
    - Jaroslavě Raichlové, byt č. 405 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
    - Ladislavovi Vajdovi, byt č. 21 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
    - Jaroslavě Horké, byt č. 44 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
    - Františkovi Bílkovi, byt č. 3 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
    - Márii Matysové, byt č. 45 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
    - Josefovi Vlasákovi, byt č. 209 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
    - Boženě Matějkové, byt č. 407 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
    - Márii Gáborové, byt č. b. 39 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 

 
které se nahrazuje tímto novým zněním: 
 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

4. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci 
    - Bohunce Dymlové, byt č. 43 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
    - Miluši Nechvílové, byt č. 303 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
    - Jaroslavě Raichlové, byt č. 405 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
    - Ladislavovi Vajdovi, byt č. 21 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
    - Jaroslavě Horké, byt č. 44 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
    - Františkovi Bílkovi, byt č. 39 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
    - Márii Matysové, byt č. 45 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
    - Josefovi Vlasákovi, byt č. 209 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
    - Boženě Matějkové, byt č. 407 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, uzavřít 
nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) jednotlivci: 
s Bohunkou Dymlovou, Miluší Nechvílovou, Jaroslavou Raichlovou, Ladislavem Vajdou, 
Jaroslavou Horkou, Františkem Bílkem, Márií Matysovou, Josefem Vlasákem, Boženou 
Matějkovou. 

T: říjen 2012 

USNESENÍ Č. 814/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Libora Jůzy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 23 měsíců s panem Liborem Jůzou 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 23 měsíců s panem 
Liborem Jůzou.            

T: 25.10.2012 

USNESENÍ Č. 815/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Pavla Vykoukala 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců s panem Pavlem Vykoukalem 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců s panem 
Pavlem Vykoukalem.        

T: 25.10.2012 

USNESENÍ Č. 816/2012 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu z kontroly činností provozovaných v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tuto zprávu jako informaci zastupitelstvu 
města.          

T: 25.10.2012 

USNESENÍ Č. 817/2012 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. 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 II. výzvy 2012 v celkové výši 240.000,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1, 
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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 II. výzvy 2012 v celkové výši 240.000,- Kč 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 10. 2012  

USNESENÍ Č. 818/2012 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 
3 SN-CZ na realizaci projektu "Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při 
prezentaci památek" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na realizaci projektu „ Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při 
prezentaci památek" a uzavřením příslušné smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Euroregionem Nisa 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 819/2012 

Schválení podnětu pro pořízení strategické změny územního plánu města Liberec 
- změna č. 70 územního plánu města Liberec         

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Zastupitelstvu města Liberec - podnět k pořízení strategické změny 
územního plánu města Liberec - zpřesnění koridorů technické infrastruktury a koridorů pro 
umisťování staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi strategickou změnou 
ÚPML se zařazením zpřesnění dopravních koridorů D 26 a D 40 ze Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec schválit pořízení strategické změny č. 70 Územního plánu města 
Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec.  

Termín: do 25. 10. 2012 
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USNESENÍ Č. 820/2012 

Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu na MŠ 
Broumovské 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu na MŠ Broumovské 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy s vybraným uchazečem SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň, IČ: 
453 591 48. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 821/2012 

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  

výsledek výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu "Lesní informační středisko" 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy s vybraným uchazečem Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Sabinova 3, 
Praha 3, IČ: 257 300 37. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 822/2012 

Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu "ZŠ 
Sokolovská - rekonstrukce" z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu „ZŠ Sokolovská - 
rekonstrukce“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy s vybraným uchazečem SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň, IČ: 
453 591 48. 
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T: ihned 
Centrum pro energetické využití litosféry 

Projednávání tohoto bodu bylo odročeno.  

USNESENÍ Č. 823/2012 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"       

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

znění Dodatku č. 7 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ s 
dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 824/2012 

Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek dotační smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 825/2012 

Revitalizace Lázní - přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé výdaje 
projektu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím účelové investiční dotace ve výši max. 15 mil. Kč z rozpočtu Libereckého kraje na 
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úhradu nákladů vzniklých příjemci (Městu) v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného z ROP 
NUTS II Severovýchod.   

2. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na 
tuto akci  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 25.10.2012 

USNESENÍ Č. 826/2012 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na projekt 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1139/S na projekt „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 827/2012 

Liberecký kraj - smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje - interiéry            

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. 
OLP/2552/2012 

2. s přijetím účelové investiční dotace v maximální výši 2,500.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit smlouvu a přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města.                   

Termín: 25.10.2012 
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USNESENÍ Č. 828/2012 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu projektů 
IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení zastupitelstvu SML. 

 T: 25.10.2012 

USNESENÍ Č. 829/2012 

Založení projektů  

Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec  

Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu  

1. „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec“  
  

- návrh financování projektu „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec“  
- předběžný časový harmonogram akce „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec“  
- uplatnění žádosti o dotaci pro akci „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec“ v rámci 

XLII. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR oblast podpory 6.6                                                                     

KT: 12/2012  
 

2.  „Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec“ 
- návrh financování projektu „Zajištění skalního masivu v reálu FC Slovan Liberec“ 
- předběžný časový harmonogram akce „Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec“ 
- uplatnění žádosti o dotaci pro akci „Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec“ 

v rámci XLII. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR oblast podpory 6.6   

KT: 12/2012                                                 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

- ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací zajistit podklady pro uplatnění žádosti 
o dotaci v rámci XLII. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR oblast podpory 6.6   
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KT: 23.11.2012  

USNESENÍ Č. 830/2012 

Havarijní stav lávky Letná - demolice nadchodu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Demolice lávky Letná, Liberec“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to firmy Technické služby města 

Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Demolice lávky Letná, Liberec“ mezi Statutárním 

městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a. s. a to na základě „Směrnice 
rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu 
města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Demolice lávky Letná, Liberec“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy 

o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 22. 10. 2012  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci „Demolice lávky Letná, 
Liberec“, 

T: 30. 11. 2012  
 
3. ve spolupráci s odborem hlavního architekta nárokovat finanční prostředky z rozpočtu města 

Liberce na rok 2013 na pořízení projektové dokumentace stavby včetně studie nového 
přechodu pro chodce v místě původní lávky a jejího projednání a úpravu signálního plánu     
(prodloužení časového intervalu pro přechod pro pěší) a dopravního řešení na světelné 
křižovatce na komunikaci Letná 

T: 31. 12. 2012  

USNESENÍ Č. 831/2012 

Jizerský potok - vyčištění koryta 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Jizerský potok - vyčištění koryta“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to firmy Technické služby města 
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Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017   
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Jizerský potok - vyčištění koryta“ mezi Statutárním 

městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s. a to na základě „Směrnice 
rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu 
města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Jizerský potok - vyčištění koryta“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 

smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce, a.s., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 

T: 22. 10. 2012  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Jizerský potok - 
vyčištění koryta“. 

T: 30. 11. 2012  

USNESENÍ Č. 832/2012 

Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - I. etapa - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa - 
dodatečné práce“:  COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261770052 
s nabídkovou cenou 16,765.616,40 Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu dodatku SOD zhotoviteli stavby, společnosti 

COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261770052  

T: ihned 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení na veřejnou 

zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa - dodatečné práce“ předložit 
k podpisu příslušný dodatek smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke 
Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261770052 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci 
akce. 

T: 11/2012 - kontrolní 
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USNESENÍ Č. 833/2012 

Matoušova - oprava komunikace - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek řízení na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava komunikace - dodatečné práce:  
STRABAG, a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 s nabídkovou 
cenou 5,792.569,46 Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu dodatku SOD zhotoviteli stavby, společnosti 

STRABAG, a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

T: ihned 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení na veřejnou 

zakázku „Matoušova - oprava komunikace - dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušný 
dodatek smlouvy o dílo se společností STRABAG, a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 
198/21, 150 00 Praha 5 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 11/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 834/2012 

Nerudovo náměstí - II. etapa - oprava komunikací - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa - 
dodatečné práce“:  Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem: 
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 402 33 308 s nabídkovou cenou 7,713.083,86 Kč bez 
DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu dodatku SOD zhotoviteli stavby, společnosti 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 
Teplice, IČ: 402 33 308 

T: ihned 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení na veřejnou 

zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa - dodatečné práce“ předložit 
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k podpisu příslušný dodatek smlouvy o dílo se společností Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 402 33 308 a 
po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 11/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 835/2012 

Plánovací smlouva - Hybešova 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Tiborem Farkašem a Statutárním městem Liberec,  

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení  
 

T: 10/2012 
 
2. „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 

kontrole  

T: 11/2012 
 
3.  zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 11/2012 
 
 
4. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 

„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 6/2015 

USNESENÍ Č. 836/2012 

Plánovací smlouva - Řadové domy Panorama 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Javornickou stavební a realitní společností s.r.o. a 
Statutárním městem Liberec,  

a  b e r e  n a  v ě d o m í  
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předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení   

T: 10/2012 
 
2. „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 

kontrole   

T: 11/2012 
 
3.  zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 11/2012 
 
4. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 

„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení  

KT: 6/2015 

USNESENÍ Č. 837/2012 

Správa provoz informačního systému ve městě Liberci tvořeným svislým 
dopravním značením, 

Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem informačního systému 
mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem informačního systému mezi 
Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o. a to na základě „Směrnice rady města 
Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. 
Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města.  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu „Smlouvy o poskytování služeb související s provozem informačního systému mezi 
Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o.“   

Termín: říjen 2012 
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USNESENÍ Č. 838/2012 

Závazné podmínky při pronajímání části stožárů veřejného osvětlení pro 
reklamní účely, 

Smlouva o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného osvětlení pro reklamní 
účely mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Závazné podmínky při pronajímání části stožárů veřejného osvětlení ve vlastnictví 
Statutárního města Liberce pro reklamní účely 

2. Vzorovou Nájemní smlouvu na pronajímání části stožárů veřejného osvětlení, 
3. Uzavírání nájemních smluv - variantní řešení 

a) Rada města Liberce v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000, § 102, odstavce 2, 
písmena m), svěřuje působnost uzavírání „nájemních smluv“ na pronajímání části stožárů 
veřejného osvětlení odboru správy veřejného majetku 

4. Uzavření smlouvy o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného osvětlení pro reklamní 
účely mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET s.r.o. a to na základě „Směrnice 
rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu 
města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis  smluvního 

dokumentu „Smlouvy o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného osvětlení pro reklamní 
účely mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o.“,  

Termín: říjen 2012 
 
2. Zajistit plnění přijatých usnesení rady města Liberce při pronajímání části stožárů veřejného 

osvětlení ve vlastnictví Statutárního města Liberece pro reklamní účely   

Termín: průběžně 

USNESENÍ Č. 839/2012 

„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, 
 

předložený návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
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zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ v k. ú. Dolní Hanychov“, mezi ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem: Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 a Statutárním 
městem Liberec (SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, kdy 
SML uhradí za přeložku dle odhadovaných nákladů částku 247 017, 28 Kč bez DPH   

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu. 

T: 11/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 840/2012 

Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního odpadu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o výpůjčce 50 ks kontejnerů o objemu 1800 litrů pro separaci využitelné složky 
komunálního odpadu (bílého a barevného skla) s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 
14021, Praha 4; 

b e r e  n a  v ě d o m í  

smluvní dokument - smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. k bezplatnému užívání 50 
ks separačních nádob o objemu 1800 l na oddělený sběr bílého a barevného skla, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu se spol. EKO-KOM, a.s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 841/2012 

Smlouva na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou likvidaci 
autovraků + Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

Smlouvu na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou likvidaci autovraků včetně 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podepsání smlouvy na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou likvidaci 
autovraků včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě. 
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Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 842/2012 

Kostelní - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.  TSML, a. s.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace akce „Kostelní - oprava komunikace“, s 
dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, 
IČ: 250 07 017 - prodloužení termínu dokončení stavby     

a  u k l á d á  

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

a dále v souladu s právní legislativou uzavřít s dodavatelem stavby Technické služby města 
Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 10/2012 
 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení realizace akce 

„Kostelní - oprava komunikace“ 

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 843/2012 

„SAJ, a. s. - smluvní vztah“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

dohodu o narovnání, o splátkách a o další spolupráci mezi Sportovním areálem Ještěd a. s. a 
Sportovním klubem Ještěd a Statutárním městem Liberec (nahrazující smlouvu o vědomostním 
ujednání) za podmínky úpravy textu smlouvy umožňující její zveřejnění na webu města; 

a  u k l á d á  

Ing. Mgr. Petru Černému, předsedovi představenstva, zajistit podpis vedlejšího účastníka. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 844/2012 

Schválení změn stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., se 
sídlem Jablonecká 41, Liberec 5, 460 01, IČ: 25437941 

s c h v a l u j e  
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změny stanov společnosti. 
 

 

Odměny orgánů společnosti - představenstva a dozorčí rady 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 

USNESENÍ Č. 845/2012 

Projednání přezkoumání dokumentace k projektu "Procesní a projektové řízení 
SML a jeho organizací" 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přezkoumání dokumentace k projektu "Procesní a projektové řízení SML a jeho organizací". 

USNESENÍ Č. 846/2012 

Dokumentace projektu "Procesní a projektové řízení SML" - metodika 
projektového řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

metodiku projektovému řízení vypracovanou v rámci zakázky „Nastavení systému projektového 
řízení“ pro Magistrát města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit návrh vnitřní směrnice pro projektové 
řízení. 

T: do 31. 12. 2012 

 
Návrh sportovní komise na zajištění financování sportovní činnosti v Liberci v 
roce 2013 a poděkování SML 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 

USNESENÍ Č. 847/2012  

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 4. kole roku 2012 na jednorázové, 
náborové a propagační akce v termínu od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013 

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

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 4. kole roku 2012 na jednorázové, náborové a propagační akce s termínem 
konání od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013 v celkové výši 878.000,- Kč (jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1) 

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: 25. 10. 2012 

USNESENÍ Č. 848/2012 

Návrh sportovní komise na změnu Základních pravidel sportovního fondu v roce 
2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh sportovní komise na změnu Základních pravidel sportovního fondu pro rok 2012 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zveřejnit výběrové řízení pro 5. kolo roku 2012 
na webových stránkách města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 849/2012 

Plnění usnesení rady města za měsíc září 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. 850/2012 

Žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného majetku Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj;  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením krizového řízení 
předložit zpracovanou žádost na Katastrální úřad pro Liberecký kraj. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 851/2012 

Hodnocení 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 9. 2012 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 27. září 2012, primátorku a náměstky primátorky. 

USNESENÍ Č. 852/2012 

Organizační zajištění 9. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 
října 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 9. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. října 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. Žádost o uzavření dohody o splátkách pana L. Jůzy 
4. Žádost o uzavření dohody o splátkách pana P. Vykoukala 
5. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 

organizace 
6. Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 

zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2012 
7. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 

města Liberec pro 3. kolo 2012 
8. Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec v roce 2012 na jednorázové, náborové a propagační akce 
9. Změna usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011 – Návrh na změnu Základních pravidel 

pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

10. Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 – Návrh na změnu Základních pravidel 
pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

11. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ na 
realizaci projektu „Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při prezentaci památek“ 
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12. Majetkoprávní operace 
13. Změna usnesení – majetkoprávní vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec – Kunratice 
14. Plánovací smlouva – Hybešova 
15. Plánovací smlouva – Řadové domy Panorama 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012 
17. Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012 
18. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. – III. 

čtvrtletí 2012  
19. Výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za účelem 

předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU 
20. Zrušení zástavní práva Statutárního města Liberec na nemovitostech společnosti Sportovní 

areál Liberec, s. r. o. 
21. Návrhy k pořízení 69. změny Územního plánu města Liberec 
22. Schválení podnětu pro pořízení strategické změny Územního plánu města Liberec – změna č. 

70 Územního plánu města Liberec 
23. Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu 

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
24. Revitalizace Lázní – přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé výdaje projektu 
25. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na projekt „Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
26. Liberecký kraj – smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

– interiéry 
27. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v 

Liberci 
28. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012 
29. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 27. 9. 2012 
30. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

 
 

Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
 I.  Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012 
 

 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 802/2012 
               k usnesení č. 847/2012 
 
 
 
V Liberci dne 23. října 2012 
 
 

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



Příloha č. 1

Č. Žadatel Název akce

1 Spolek ruprechtických 
sousedů 8. ruprechtické velikonoční trhy

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1 Židovská obec Liberec Oprava náhrobku na Židovském 
hřbitově jaro 2013 9 552 8 592 7 000 kamenosochařské práce Ivo Stránský

2 Mgr. Vladimír Stanislav příprava a tisk knihy pro děti 
"Pomsta Gurghů" prosinec 2012 60 200 19 000

15 000

jazykové korektury, černobílé ilustrace, mapky na 
předsádky, barevný přebal, grafický návrh sazby

3 Petr Polda - Nakladatelství Vratislavice nad Nisou, kniha první prosinec 2012 250 000 50 000 15 000 tisk, knihařina, doprava

4 Helena Patyiová
vydání knihy "Oni a My aneb Klady 
i zápory smíšeného manželství" - 
autorka Helena Patyiová

prosinec 2012 - duben 
2013                                
tisk leden - únor 2013

55 000 53 000

15 000

tisk knihy 

5 Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

kniha "Lužické a Žitavské hory - 
průvodce po krajině a jejich 
náladách" (německá verze)

1.1.2012 - 31.12.2012 
(křest a zavedení do 
prodejní sítě prosinec 
2012)

278 000 60 000

15 000

tiskové práce

6 Kalendář Liberecka spol. s r. 
o.

časopis "V"                                    - 
4. č., XI. ročník (pros. 2012)         - 
1. č., XII. ročník (březen 2013)

1.9.2012 - 31.3.2013 540 000 60 000
18 000

tiskové práce pro obě čísla

7 Spolek Patron časopis Patron (informace přátel 
drobných památek Jizerských hor)

1.12.2012 - 30.4.2013    
tisk časopisu březen 
2013

8 600 5 600
5 000

grafika + tisk, redakční práce

8 Kruh autorů Liberecka Světlik - časopis
prosinec 2012 - leden 
2013                                  
tisk leden 2013

27 000 25 000
10 000

tisk a materiál

9 Klub 7.65 o. s. Fotografická ročenka klubu 2012 prosinec 2012 38 450 16 000 5 000 tisk, materiál, knihařské zpracování

10 Oblastní galerie v Liberci, 
přísp. organizace

Pod Ještědem 2013 - současná 
výtvarná scéna Liberecka (tisk 
katalogu + doprovodný program)

18.4. - 9.6.2013 
tisk katalogu do 7.2.2013 308 866 20 000 10 000

výtvarný materiál pro doprovodný program, tisk 
katalogu, překlad textů v katalogu do anglického a 
německého jazyka

Žádost o prominutí nebo zmírnění sankcí, vyplývajících z pozdě dodaného vyúčtování.                                                                         
Dotace 4.000 Kč poskytnuta v 1. kole 2012. Akce se uskutečnila 8.4.2012, dotaci příjemce obdržel 25.4.2012 poštovní poukázkou, 
vyúčtování mělo být dodáno do 25.6.2012 (do 60 dnů po doručení dotace - čl. V, odst. 6 smlouvy). Vyúčtování bylo doručeno 
20.7.2012 z důvodu opomenutí, které bylo zapříčiněno nemocí pokladníka (blíže viz žádost).

Žádost

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku 2012                                               
na akce zahájené v období od 1. prosince 2012 do 30. dubna 2013

(příjem žádostí do 1. října 2012 do 17:00 hodin)

Účel dotaceČ. Žadatel Název akce Termín akce
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11 Filmový klub Liberec Autorský studentský film "Vobrázky 
z vajglů"

prosinec 2012 - březen 
2013 60 000 49 000

5 000

honoráře lektorům, propagační materiály a 
propagace, pronájem profesionální filmové kamery, 
pronájem světel, pronájem steadicam a 
kamerového jeřábu

12 Občanské sdružení 
EURYTMIE

Nahrání a vydání CD souboru 
Grasshoppers

prosinec 2012 - únor 
2013 30 000 20 000 5 000 nahrávací frekvence ve studiu, střih nahrávek, 

mastering

13 Kateřina Novotná natočení a vydání CD skupiny 
Kabája leden - březen 2013 85 000 55 000 5 000

natáčení ve studiu, hudební režie, návrh bookletu, 
honoráře hostů, mastering

14 Lukáš Tvrzník Natočení hudebního videoklipu březen 2013 7 000 4 000 4 000 natočení videoklipu a postprodukce

15 Anna Burianová Natáčení videoklipu "Šílenství pro 
vlastní klid" leden 2013 17 000 12 000 5 000 příprava, natočení klipu, postprodukce

16 Nadační fond Konopná Adventní tržnice nápadů 2.12.2012 20 500 12 000 6 000 pronájem prostor, návrh a tisk pozvánek,

17
Spolek přátel Ostašova            
přeřazeno z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzděl.

Pamětní kniha leden 2013 68 000 20 000 8 000  grafická úprava kroniky , tisk a vazba

18 Spolek přátel Ostašova Toulky minulostí II. - Ostašov 
zdraví Dechow 2.12.2012 57 000 19 000 0

informační brožury - papír a tisk, magnetická 
interaktivní tabule, grafický návrh a tisk brožur, 
zpracování videozáznamu do prezentačního DVD, 
zpracování a konečná úprava zvuku

19 Spolek přátel Ostašova Vánoce 2012 - výstava betlémů, 
adventní koncerty 1. - 25.12.2012 25 000 11 000 5 000

výzdoba kostela, grafický návrh a tisk tiskovin, 
zpracování a konečná úprava zvuku, zapůjčení 
osvětlení, ozvučení akce 

20 Spolek přátel Ostašova Ostašovský masopust 23.2.2013 23 000 11 000 6 000 grafický návrh a tisk (pozvánky, letáky), ozvučení 
akce, živá hudba

21 Spolek přátel Ostašova Ostašovské poutní slavnosti 27.4.2013 52 000 25 000 6 000 grafický návrh a tisk (pozvánky, letáky), ozvučení 
akce, živá hudba - folk, pronájem stánků a lavic

22 Ladislav Haidl výstava fotografií "Ostašov - 
Berzdorf" prosinec 2012 47 000 17 500 6 000 zapůjčení audiovizuální techniky, zajištění 

propagace výstavy, pronájem stojanů a osvětlení

23 Motyčkovic klika o. s. Masopustní pohádkové dopoledne 26.1.2013 14 000 9 000 6 000 propagace, pronájem sálu 

24 Divadelní spolek ODEVŠAD NaNečisto 2013
(1.9.2012 - 30.9.2013) 

realizace: 
27 2 - 3 3 2013

153 100 71 750 20 000 pronájem prostor

25 Divadelní spolek ODEVŠAD Krajská postupová přehlídka 
Wolkrův Prostějov 2013

(1.9.2012 - 30.9.2013) 
realizace: 

28.2. - 2.3.2013
41 800 20 000 10 000 pronájem prostor

26 Rodinné centrum Žirafa Velikonoční jarmark 30.3.2013 35 800 24 000 8 000 výroba a tisk letáků, pronájem sálů a židlí, pronájem 
ozvučení a aparatury
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27 Občanské sdružení 
EURYTMIE

Vánoční koncert dětský sborů a 
souborů ZŠ a ZUŠ Jabloňová 
Liberec

7.12.2012 46 300 35 000 30 000 pronájem prostor, technika

28 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Noc s Andersenem aneb Všechny 
děti potřebují pohádky březen 2013 6 000 5 500 2 000 honoráře

29 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

cyklus přednášek "Jak se zrodil 
Liberec"

prosinec 2012 - duben 
2013 10 000 8 000 2 000 honoráře

30 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Z pohádky do pohádky aneb hraní 
i čtení pro nejmenší

prosinec 2012 - duben 
2013 12 500 12 500 2 000 honoráře

31 Krajská věděcká knihovna v 
Liberci, přísp. organizace

Pobočky knihovny - centra 
setkávání prosinec 2012 14 000 7 000 5 000 honoráře (přednášky, divadelní představení)

32 Unie českých pěveckých 
sborů Vítání jara 2013 březen - duben 2013 

akce březen 2013 79 000 59 000 40 000 pronájem prostor, ozvučení koncertu,

33 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace Vánoce v Lidových sadech 22.12.2012 33 000 25 000 5 000 propagace, zajištění programu - pohádky

34 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace Taneční odpoledne leden - duben 2013 28 000 19 000 10 000 zajištění programu, světelná a zvuková technika

35 Zoologická zahrada Liberec, 
přísp. organizace

Pálení čarodějnic a lampiónový 
průvod 30.4.2013 60 000 47 000 17 000 propagace, grafické práce (návrh plakátů), zajištění 

programu

36 Michal Kadlec Unplugged koncert skupiny Jarret 
a natočení promo videa 29.3.2013 42 000 25 000 10 000 ozvučení koncertu, propagace, grafický návrh 

plakátu, natočení a střih promo videa

37 Člověk v tísni o. p. s. Filmový festival Jeden svět 1. - 14.4.2013 112 800 50 000 30 000 poplatek autorských práv, pronájem projekčních 
míst, tisk plakátů, výlep plakátů

38 Spolek pro vlastivědnou práci 
v Liberci a okolí Kulturní večery prosinec 2012 - březen 

2013 2 800 2 800 2 000 pronájem prostor

39 Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec

Přehlídka dětské recitace - 
postupové kolo celostátní přehlídky 
(oblastní kolo)

leden - duben 2013 
akce 22.3.2013 19 000 8 100 5 000 odměny pro členy odborné poroty

40 Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec

Dětská scéna 2013 - postupové 
kolo celostátní přehlídky (oblastní 
kolo)

leden - březen 2013 
akce 16.3.2013 36 300 14 500 10 000 odměny lektorů a členů odborné poroty, nájemné

41 Filmový klub ZOOM o. s. Dětský filmový klub 1.12.2012 - 30.4.2013 37 000 20 000 10 000 výlep plakátů, půjčovné filmů

42 Filmový klub ZOOM o. s. Labyrint animace 15. - 17.2.2013 66 500 56 500 5 000 výlep plakátů, výroba plakátů (grafika, tisk), 
pronájem prostor

43 Rosex - volné liberecké 
vokální sdružení o. s. Vánoční koncert 22.12.2012 47 000 23 000 15 500

honorář hostů a muzikantů, notový materiál, tisk 
plakátů, květinové dary, pronájem prostor, 
propagace, zveřejnění, média, technické zajištění 
koncertu

44 Kruh přátel Severáčku Vánoční koncerty Severáčku 20. a 26.12.2012 133 000 60 000 40 000 pronájem prostor
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45 Dětský folklorní soubor 
JIZERKA

Lidové tradice Podještědí - 
redionální přehlídka tří krajů duben 2013 15 000 6 000 0 doprava (autobus)                                                        

akce není na území města Liberce

46 Akcent Liberec, o. s. Koncert k příležitosti desetiletého 
výročí založení sboru březen 2013 39 000 24 000 10 000 ozvučení, grafický návrh plakátu, propagace, 

pronájem sálu

47 Akcent Liberec, o. s.
Nákup zpěvové aparatury 
(mikrofony) pro ozvučení 
komorního pěveckého sboru

prosinec 2012 52 000 42 000 0 4x zpěvový kondenzátorový mikrofon kardiodní

48 Klub přátel výtvarného umění -
pobočka Liberec

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v Liberci 1.1. - 30.4.2013 8 500 6 000 6 000 honoráře za přednášky lektorů, pronájem sálu a 

techniky

49 Mgr. Štěpánka Kašparová, 
Kulturní agentura Štěk Worldexperiment, 13. cyklus prosinec 2012 - duben 

2013 70 000 50 000 20 000

tisk plakátů a letáků, grafické práce, příprava 
tiskovin, pronájem prostor, technické zabezpečení, 
pronájem zvukařského a osvětlovacího zařízení v 
exter. prostoru, výlep plakátů, honoráře včetně 
autorských

50 Jana Koucká Frozenfest 9.2.2013 58 000 39 000 13 000 pronájem zahrady Lidových sadů, ozvučení, návrh a 
výlep plakátů, propagace

51 Otevřené stránky o. s. Nedělní pohádková odpoledne prosinec 2012 - duben 
2013 86 000 38 000 10 000 honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů

52 Otevřené stránky o. s. Večery regionální kultury prosinec 2012 - duben 
2013 77 000 40 000 10 000 honorář účinkujících, výroba a tisk plakátů, 

propagace

53 Divokej Ir, o. s. Irská hudba a tanec v Liberci prosinec 2012 - duben 
2013 51 000 40 000 20 000

kapela, vystupující hosté, pronájem, tisk 
informačního materiálu, grafické služby, nájem 
aparatury, zvukař

54 Římskokatolická farnost 
arciděkanství Liberec Adventní koncerty 2012 1.12. - 23.12.2012 59 000 21 000 12 000 výroba a výlep plakátů, odměny za provedení 

koncertů (4 koncerty)
CELKEM 3 612 568 1 481 342 561 500

3 612 568 Kč
1 481 342 Kč

54
Počet žádostí po termínu 0
Počet žadatelů 38

940 000 Kč 360 000 Kč
Vrácené dotace (od 1.1. do 30.9.2012) 23 061 Kč 147 500 Kč

16 000 Kč 562 061 Kč
90 500 Kč Celkem 1 069 561 Kč

561 500 Kč
Náklady projektů

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

k dispozici pro 3. kolo Odmítnuté dotace v 1. a 2. kole 2012
Navýšení příspěvku do KF usn. č. 141/2012 ZM 28.6.2012

ve 2. kole 2012 rozděleno

Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací ve 
3. kole 2012

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2012 v 1. kole 2012 rozděleno
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Celkem 1 069 561 Kč
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dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.  

Silvestrovská hala 27.12.2012 Jablonec nad 
Nisou, Na 
Střelnici 

26 500 13 000 0 propagace, propozice, 
rozhodčí, pronájem haly PKO 

2

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.  

BĚH NA ČESKOU 
CHALUPU memoriál M. Gräfa 

3. listopadu 
2012 

Liberec - Lidové 
sady 

38 600 15 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor, 
doprava 

3

Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.  

Halový víceboj žactva 1.2.2013 Jablonec nad 
Nisou, Na 
Střelnici 

24 500 12 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor, 
pronájem haly PKO 

4

CS SKI, s.r.o. FIS CONTINENTAL CUP 
MUŽŮ VE SKOKU NA 
LYŽÍCH 

28.2.-3.3.2013 Skokanský areál 
Ještěd

2 060 000 150 000 150 000pronájem můstků Ještěd včetně 
technického zabezpečení 

5

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, os. 

Nákup florbalových branek pro 
potřeby mládežnických 
družstev ČBF Liberec 

leden 13 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

18 000 10 000 0 nákup 2 sad (4 ks) 
florbalových branek 

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  4. kola 
roku 2012 na  jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 11. 2012 do 28. 2. 2013)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce Účel dotace
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6

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Náborová a reklamní tramvaj 
2013

leden - duben 
2013

Liberec 76 000 42 000 0 výroba letáků, tiskovin, 
oblečení osob v imitaci dresů 
FBC Liberec, výroba 
samolepkové reklamy pro 
tramvaj, provozování reklamy 
na 4 měsíce 

7

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Pronájem prostor rehabilitace 
pro tým juniorů v lednu 2013

leden 13 Liberec - 
rehabilitace ZŠ 
Dobiášova 

12 000 5 000 0 pronájem rehabilitace - 4x v 
lednu 2013

8

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Nákup snižovačů florbalových 
branek pro potřeby dětských 
družstev FBC Liberec 

leden 12 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

8 000 6 000 0 nákup 2 sad (4 ks) 
florbalových branek 

9

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Vánoční besídka pro rodiče a 
děti FBC Liberec 

prosinec 12 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

17 000 8 000 4 000 pronájem haly ZŠ Dobiášova, 
moderátor,  ostatní (míčky), 
propagace, letáky, půjčovné 
masek 

10

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Nákup sady florbalových 
mantinelů pro FBC Liberec 

leden 13 Liberec - haly ZŠ 
Dobiášova a hala 
míčových sportů 
Aréna 

120 000 72 000 0 nákup 1 sady mantinelů 

11

FBC Liberec, DRACI 
FBC Liberec, o.s. 

Účast družstev FBC Liberec na 
turnaji GOTHIA cup 2013 v 
Göteborgu

leden 13 Göteborg - 
Švédsko 

360 000 60 000 0 účastnický poplatek včetně 
dopravy á 6. tis./účastník - 
předpoklad 60 účastníků 

12

FC Slovan Liberec Nábor mladých fotbalistů listopad 
2012/únor 2013

Liberec 70 000 35 000 25 000 pronájem tělocvičen, 
propagace, technické 
zabezpečení 

13

FC Slovan Liberec Halové turnaje mládeže 11/2012 - 
2/2013

Liberec 80 000 40 000 30 000 pronájem tělocvičen, 
propagace, technické 
zabezpečení 
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14

FK Krásná Studánka Halový turnaj pro mládež za 
účasti ligových hráčů Liberce a 
Jablonce 

listopad 
2012/únor 2013

Liberec 50 000 25 000 20 000 pronájem sportoviště a 
tělocvičny, technické 
zabezpečení, propagace

15

FK Krásná Studánka Vzdělávací kurz první pomoci listopad 
2012/únor 2013

areál FK Krásná 
Studánka

40 000 20 000 10 000 propagace, pronájem 
sportoviště, technické 
zabezpečení

16

FK Krásná Studánka Nábor mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

listopad 
2012/únor 2013

Krásná Studánka 50 000 25 000 0 pronájem sportoviště a 
tělocvičny, technické 
zabezpečení, propagace

17

FK Sokol Jindřichovice 
pod Smrkem

Fotbalový turnaj 26.12.2012 Hala Dukla 
Liberec 

90 000 45 000 0 pronájem haly, moderátor, TV, 
foto, security, realizace, 
rozhodčí, zdravotník 
propagace, studio, plakáty, 
billboardy

18

Fotbal pro radost - 
Liberec  

Vánoční celostátní turnaj 
mládeže v sálové kopané ) - 
JEŠTĚD CUP 2012 

prosinec 12 Liberec 44 000 30 000 30 000 pronájem a další prozvoní 
náklady, zajištění lékařské 
služby, materiální zajištění, 
propagace (tisk inzerce, 
pozvánky)

19

Fotbal pro radost - 
Liberec  

Novoroční celostátní turnaj 
dospělých v sálové kopané) - 
LIBEREC CUP 2013  

leden 13 Liberec 48 000 32 000 20 000 pronájem a další provozní 
náklady, zajištění lékařské 
služby, materiální zajištění, 
propagace (tisk inzerce, 
pozvánky)

20

Golf Club Liberec, os. Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového Centra Mládeže - 
zima 2012/2013

4.-6.1.2013 Liberec - Machnin 
a indolog

80 000 40 000 20 000 pronájem indoor golf

21

HCB 3000, o.s. Novoroční turnaj v sálové 
kopané - s mezinárodní účastí 

leden 13 sportovní hala TU 
Liberec 

89 500 55 000 30 000 pronájem sportovního sálu, 
zdravotník, propagace turnaje 
(tisk, letáky, pozvánky)
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22

HCB 3000, os. Vánoční turnaj v sálové kopané 
- s mezinárodní účastí 

22.-23.12.2012 sportovní hala TU 
Liberec 

89 500 55 000 30 000 pronájem sportovního sálu, 
zdravotník, propagace turnaje 
(tisk letáků, pozvánek), 

23
Jezdecký klub Sever 
Liberec

Sportovní odpoledne s 
Mikulášem 

1.-8. 12.2012 Jezdecký klub 
Sever Liberec 

7 000 5 000 3 000 propagace (pozvánky, papíry, 
tvorba), technické zajištění 

24

Jezdecký klub Sever 
Liberec

Sportovní dopoledne na 
Huberta

3.11.2012 Jezdecký klub 
Sever Liberec 

7 000 5 000 3 000 propagace (pozvánky, papíry, 
tvorba), technické zajištění 

25
Jezdecký klub Sever 
Liberec

Sportování s vysvědčením 2.2.2013 Jezdecký klub 
Sever Liberec 

7 000 5 000 3 000 propagace (pozvánky, papíry, 
tvorba), technické zajištění 

26

Klub mládeže stolního 
tenisu Liberec 

Spolupráce klubů mládeže 
stolního tenisu - KMST Liberec 
& TSV Weissenberg

11.-14.2.2013 Liberec 20 000 10 000 10 000 pronájem haly na 16 hodin 
(dva dny na 4 hodiny), 
technické zabezpečení (nákup 
míčků)

27

LIBEREC HANDBALL Liberecké školní ligy 
miniházené 

1.11.2012-
28.2.2013

Sportovní areál ZŠ 
Dobiášova Liberec

53 000 43 000 20 000 pronájmy, propagace akce, 
převoz materiálu, zdravotní 
zabezpečení, ozvučení a 
výpočetní technika

28
Liberecká sportovní a 
tělovýchovná organizace, 
o.s. 

Vyhlášení sportovců okresu 
Liberec za rok 2012

28.1.2012 Liberec 50 000 30 000 0 nájem, služby (moderátor)

29
Liberecký tenisový klub Jednorázové náborové tenisové 

turnaje dětí 
listopad 

2012/únor 2013
Liberecký tenisový 
klub 

78 000 36 000 30 000 propagace, náklady na provoz 
haly

30

Liberecký tenisový klub Tenisová extraliga 2012 13.-15.12.2012Liberecký tenisový 
klub 

288 000 114 500 0 propagace, ostraha, náklady na 
provoz a pronájem haly, 
tribuny, technické 
zabezpečení, ubytování 

31

Patriots Liberec LIBEREC CUP 2013-  
baseballový turnaj dětí do 
dvanácti let 

12.1.2013 Hala míčových 
sportů v areálu 
Tipsport arény 
Liberec 

50 000 35 000 10 000 pronájmy tělocvičen, šaten, 
mantinelů, náklady na 
zdravotníka, reklama a 
propagace
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32

Patriots Liberec TURNAJ O KŘIŠŤÁLOVÝ 
MÍČ  2013

1.12.2012 Hala míčových 
sportů v areálu 
Tipsport arény 
Liberec 

44 000 29 000 20 000 pronájmy tělocvičen, šaten, 
mantinelů, náklady na 
zdravotníka, reklama a 
propagace

33
RUŠIČKA, o.s. Krakonoš na útěku 14.2.2012 Harrachov 17 250 9 800 0 věcné drobnosti, propagační 

letáky, pronájem budovy

34

SK Ještěd Nábor dětí a mládeže - 
akrobatické skoky na lyžích - 
pronájem specializované 
tělocvičny 

18.11.2012 Liberec, Ski areál 
Ještěd

9 800 6 000 6 000 pronájem tělocvičny 

35

SK Ještěd, alpské 
disciplíny, o.s. 

Území krajské závody Pohár 
Libereckého Kraje - Ještěd

2.1.2013 Liberec 102 000 65 000 60 000 pronájem tratě, časomíra a 
výsledková listina, režijní 
náklady (výroba, tisk a 
distribuce letáků, drobný 
materiál)

36

Sportovní gymnastika 
Liberec 

Ještědský pohár listopad 12 Liberec - Tisport 
Aréna 

10 000 8 000 8 000 pronájem sportovišť, technické 
zabezpečen (výpočetní 
technika)

37

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec 

Turnaje mládeže Libereckého 
kraje 

8.12.;9.12.;1.2.;
9.2.;

herny na stolní 
tenis Nové 
Pavlovice a 
Tisport aréna

44 000 19 000 15 000 pronájem prostor,  nákup 
sportovního materiálu (míčků) 

38

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec 

Sportovní den stolního tenisu prosinec 2012, 
leden, únor 

2013

herna na stolní 
tenis Nové 
Pavlovice 

52 000 30 500 30 000 příprava propagačních letáků, 
tisk propagačních materiálů, 
umístění na reklamních 
plochách, autobusech

39
Sportovní plavecký klub 
Liberec 

Veřejné plavecké závody dětí a 
mládeže 

25.1.2013 Plavecký stadion 
Liberec 

12 875 11 175 11 000 pronájem 25m bazénu na 2,5 
hodiny

40

Sumó klub - SUMÓ 
Liberec 

Náborové akce a propagační 
akce - Sambo a Sumó

16.-18.11.2012 Liberec 56 700 40 000 35 000 nájemné sportoviště včetně 
sportovního zařízení, pronájem 
audio-video vizuální techniky 
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41

Taneční skupina TAKT 
Liberec 

TAKT nábor 8.1.2013 ZŠ Doubí 12 000 6 000 6 000 nájem, technické zabezpečení, 
propagace (letáčky, balónky), 
tisk 

42

TaPŠ ILMA - Mgr.Ilona 
Šulcová 

World Latino and Belly Dance 
Festival 2012

1.-4.11.2012 Centrum Babylon 
Liberec

1 800 000 50 000 0 propagace, služby (pronájem 
sálu a technické zabezpečení)

43

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Náborové a propagační akce 
"Staň se Bílým Tygrem i Ty"

listopad 
2012/únor 2013

Svijanská aréna 
Liberec

96 200 25 000 25 000 výroba náborových letáků a 
DVD, kužely, obruče a míčky 
Intex

44

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Turnaj "O pohár Bílého Tygra 
2013"

únor 13 Svijanská aréna 
Liberec

97 750 30 000 25 000pronájem ledové plochy včetně 
šaten, licencovaní rozhodčí

45
TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Náborová a propagační akce 
"Vánoce v aréně"

12.12.2012 Tipsport aréna 149 000 25 000 25 000 náklady na využití arény a 
ostatní služby

46

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

Přebor KSL Libereckého kraje 
a náborový veřejný závod 

16.2.2013 Lyžařský areál 
Bedřichov 

39 000 33 000 15 000 propagace (tiskoviny), 
pronájem stadionu, zázemí 
(buňky), časomíra, rozhodčí, 
úprava běžeckých stop

47

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

Krajský náborový závod v běhu 
na lyžích pro mládež - KSL 
lyžaří v Liberci 

5.12.2012 Horní Mísečky - 
Krkonoše, 
standartní běžecké 
tratě 

40 000 32 000 0 propagace - tiskoviny, 
pronájem stadionu, zázemí 
(buňky), časomíra, úprava 
běžeckých stop 

48

TJ Lokomotiva Liberec 1 Ještědský kalíšek 2012- soutěž 
kadetů v kordu 

2.12.2012 Liberec, TJ 
Lokomotiva

31 000 20 000 20 000 propagace, pásky k upevnění 
šermířských planší na podlahu, 
zdravotní zajištění, pronájem 
výpočetní techniky s obsluhou, 
pronájem registračního 
zařízení a planší

49

TJ Lokomotiva Liberec 1 Novoroční turnaj v házené 
mladších dorostenek 

19.-20.1.2012 Liberec - hala TU 
Liberec 

32 000 20 000 20 000 pronájem haly, propagace + 
zpracování výsledků, 
zdravotník

50

TJ Lokomotiva Liberec 1 Vánoční turnaj v basketbal U20 
a starších dorostenek 

27.-28.12.2012 hala TJ 
Lokomotiva 
Liberec 1

25 000 20 000 20 000 rozhodčí dle směrnic ČBF
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51

TJ Sokol Ruprechtice Zimní fotbalový turnaj žáků leden - únor 
2013

Liberec - 
tělocvična nebo 
UMT

31 000 15 000 10 000 pronájem tělocvičny

52

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

7boj dvojic 2012 9.-10.11.2012 hala Tipsport 
Aréna, popř. ZŠ 
Dobiášova

80 000 25 000 25 000 propagace, pronájem hal

53

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

Noční vánoční 5boj trojic 2012 7.12.2012 hala Tipsport 
Aréna, popř. ZŠ 
Dobiášova

50 000 15 000 15 000 propagace, pronájem hal

54

Trampolíny Liberec, o.s. Liberecký skokan 2013 16.2.2013 Tipsport aréna - 
hala míčových 
sportů 

28 375 19 375 19 000 pronájem tělocvičny, pronájem 
šatny, propagace, návrh 
tiskovin, plakáty, doprava a 
přeprava trampolín, ozvučení

55

Vem Camará Capoerira 
Liberec, o.s.

10 BATIZADO ČR - 
Páskování dětí a dospělých v 
Liberci 

8.-10.2.2012 SPŠSE Liberec 168 000 39 000 20 000 propagace, zvuková aparatura, 
pásky pro účastníky, barvení 
pásek, pronájem tělocvičny, 
sálu

CELKEM 7 079 550 1 671 350 878 000
55

7 079 550
1 671 350

Počet žádostí celkem
Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč
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Základní pravidla na přidělení dotací  
ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 

 
 

1. Žadatelem o dotaci může být 
 
a) na jednorázové, náborové a propagační akce  

• fyzická i právnická osoba  

• nestátní organizace 

• spolek, sdružení, nadace 
 

 

2. Vyhlašovaná kola 
 

 4. kolo – na jednorázové, náborové a propagační akce 

 v období od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou v úterý 9. 10. 2012 do 12 hodin 
  
 
3. Dotace je možné poskytnout 
 

a) u jednorázové, náborové a propagační akce 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. 

 

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. 
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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. 

 
 
 
Tato Základní pravidla sportovního fondu s účinností od 18. 9. 2012 nahrazují stávající pravidla 
v plném rozsahu.  

Příloha k usnesení č. 847/2012



  Příloha č. 3 
 

 1 

Zápis č. 6/2012 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 15. října 2012 
 
 
Přítomni:   
R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, B. Svatošová,  Bc. D. Vízková, A. Švejdová 
Omluveni:  M. Bošek, P. Samšiňák  
 
Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
Na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce je možné rozdělit finanční prostředky ve 
výši 879.788 Kč. Dne 9. října 2012 se konala uzávěrka 4. kola na jednorázové, náborové a 
propagační akce pro časové období od 1. listopadu 2012 do 28. února 2013.  
 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 55 žádostí. Celkové náklady organizací 
dosáhly výše 7,079.550 Kč, z toho výše požadované dotace činila 1,671.350 Kč. 
 
U 16 žádostí č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 28, 30, 33, 42, a 47 shledali členové správní 
rady nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce a 
v požadovaném účelu dotace. U těchto žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení 
dotací ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
U zbývajících 39 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
878.000 Kč. 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   5 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Usnesení správní rady bylo přijato.  
 
 
 
 
V Liberci 15. 10. 2012  
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu                   
 
 
 
 
 
 

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