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U S N E S E N Í  
Z 18. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 6. 11. 2012 

USNESENÍ Č. 855/2012 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 4/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

T: 29.11.2012 

USNESENÍ Č. 856/2012 

Návrh odpovědi na podnět občanů - Petice k dani z nemovitosti 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem odpovědi na podnět občanů - Petice k dani z nemovitosti 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, předložit 
tento materiál do 10. zasedání zastupitelstva města. 

Termín: 29. 11. 2012 

USNESENÍ Č. 857/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

IV.  Záměr směny pozemků 
1. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 137/2, k. ú. Karlinky  
ve vlastnictví: 
manželů Pavel Podhorecký a Lucie Podhorecká 
za části pozemků p. č. 134 a 137/1, k. ú. Karlinky  
ve vlastnictví:  
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Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
2. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje záměr směny částí pozemků p. č. 689 a 690/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce  
ve vlastnictví: 
manželé Martin Tobiáš, Dana Tobiášová,  
za část pozemku p. č. 624/1, k. ú. Rochlice u Liberce  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
 
V.  Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5595 - 60m2 (zahrada), k. ú. 
Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 600,- Kč pro paní Ivanu Kozderkovou 
2. Rada města dne 6.11.2012  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1492/1 - 200m2 (zahrada), 
105m2 (údržba zeleně - výpůjčka) a pronájem p. č. 1492/23 - 15 m² (zahradní chatka), vše k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 2.525,- Kč pro manželé Stanislavu a 
Otakara Kasanovi. 
 
VI.  Výpůjčka pozemků 
Rada města dne 6.11.2012 schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 457 - 648m2 (projekt „park u 
cesty“), k. ú. Horní Suchá u Liberce na dobu neurčitou pro paní Petru Bosákovou. 
 
VII.  Pronájem nebytových prostor 
1. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. 
Česká 617, Liberec 25, pro Rudolfa Kubína, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu 
neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.    
2. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. Seniorů 1208, 
Liberec 30, pro Víta Plhala, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, 
stavební úpravy na vlastní náklady.  
3. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. Seniorů 1208, 
Liberec 30, pro Rudolfa Broulíka, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, 
stavební úpravy na vlastní náklady.   
 
VIII. Změna usnesení RM 
1. Změna předmětu a formy prodeje 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 712/2012, body č. V/1,2 ze dne 17. 9. 2012, 

s o u h l a s í     

se záměrem  prodeje pozemku p. č. 2672/2, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků garáží na pozemcích p. č. 2672/3, 2672/4, k. ú. Liberec za kupní cenu 
16.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.   

 
2. Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1972, 1973/1, 1973/2, 
1973/3, 1973/4, k. ú. Liberec do 21.12.2012.    

 
3. Úprava předmětu věcného břemene 

1. Rada města dne 6.11.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 766/2012/III/1 ze dne 2. 10. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a plynovodních 
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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 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 446/2012/VIII/8 ze dne 5. 6. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro 
opravy a údržbu na pozemku p. č. 182/7, k. ú. Dolní Hanychov na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 182/12, k. ú. Dolní Hanychov, 
kterým je v současné době Hubeňák Jan Ing. a Hubeňáková Zuzana Ing., za cenu 1.350,- Kč 
bez DPH. 

 
IX.  Věcná břemena 
1. Rada města dne  6.11.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemních  kabelů  
NN,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 649/11,  k. ú. Dolní Hanychov a 
na pozemku p. č. 1192/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve 
výši 1.000,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení telekomunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1378/1, 1378/40, 1378/42, 1378/43, 
1378/44, 1380/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC 
Česká republika, a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 
30.120,- Kč bez DPH 
3. Rada města dne 6.11.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení  
NN,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 128,  k. ú. Horní Suchá 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 2.400,- Kč bez DPH.  
4. Rada města dne 6.11.2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů  
NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1174, 1176/1,  k. ú. Krásná 
Studánka na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 54.000,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne  6.11.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemních  kabelů  
NN,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 664, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.                                           

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Nabytí nemovitosti 
1. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí s nabytím pozemku p. č. 568/3 v k. ú. Doubí u Liberce od 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, IČ: 69797111 a uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. j. 
UZSVM/ULB/6133/2012 - ULBM/Doubí“ dle přiloženého návrhu. 

 
II. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 654/2, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu cca 35.000,- Kč.       
2. Rada města dne 6. 11. 2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 5673/6, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce a spoluvlastníků garáže na pozemku p. č. 
5673/6, k. ú. Liberec, za cenu: 30.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky  
3. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí s prodejem pozemků p. č. 298/1, 299/2, k. ú. Janův Důl u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 299/2 za 
cenu 34.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.                                               
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4. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem  prodeje části pozemku p. č.1076/4, k. ú. 
Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1077/1, 1077/2 a 
budovy čp 483, k. ú. Růžodol I za cenu cca 94.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
5. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 752/6, k. ú. Staré 
Pavlovice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 752/5,752/7 a 
budovy čp 596, k. ú. Staré Pavlovice za cenu cca 26.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
6. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1443/156, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 211.000,- Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 9/1, k. ú. Kateřinky 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 28.000,- Kč s právem přednosti vlastníka 
pozemku p. č. 10,11 a budovy čp. 109, k. ú. Kateřinky u Liberce za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
8. Rada města dne  6.11.2012 souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p. č. 329/1, k. ú. Rudolfov 
formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce pozemku p. č. 329, k. ú. Rudolfov, za 
cenu: dle IP ve výši 686.000,- Kč poníženou o přístupovou cestu k lesu, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
9. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1545, k. ú. Vesec u 
Liberce formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníků pozemku p. č. 1540/13, k. ú. 
Vesec u Liberce, za cenu: 133.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
10. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č.1882, k. ú. Vesec u 
Liberce za cenu cca 22.000,- Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 
p. č. 1885 a 1886, k. ú. Vesec u Liberce za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
11. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku st. č. 550/3, k. ú. Machnín 
za cenu 5.000,- Kč s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky.      
12. Rada města dne 6.11.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1673,  k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu 729.000,- Kč.  
13. Rada města dne 6.11.2012 neschvaluje  prodej pozemku p. č.206/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení za cenu 62.000,- Kč. 
14. Rada města  dne 6.11.2012 neschvaluje záměr  prodeje  části pozemků p. č. 1400/1, k. ú. 
Růžodol I., formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 39 a 37/3, k. ú. 
Růžodol I., za cenu 39.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
15. Rada města dne 6.11.2012 neschvaluje  prodej pozemku p. č. 1260/6, k. ú. Starý Harcov 
formou výběrového řízení za cenu 71.000,- Kč. 
16. Rada města dne 6.11.2012 neschvaluje záměr prodeje  části  pozemku p. č. 1495/1, k. ú. Vesec 
u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p. č. 1495/1, k. ú. 
Vesec u Liberce, za cenu cca 448.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nabídky.  
17. Rada města dne  6.11.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 517/3, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky.  

 
III. Bezúplatný převod pozemků  
1. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí s převodem pozemku p. č. 1238/1, k. ú. Starý Harcov. 

z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 
formou daru. 

2. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí s převodem pozemku p. č. 1428, k. ú. Starý Harcov. 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
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Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 
formou daru. 

3. Rada města dne 6.11.2012 souhlasí s převodem pozemku p. č. 2221, k. ú. Starý Harcov. 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 
formou daru. 

a  u k l á d á  

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

T: 29.11.2012 

USNESENÍ Č. 858/2012 

Změna nájemce - Šárka Hastrdlová 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu nájemce v nájemní smlouvě reg. č. 2501/97/048: ruší se nájemní smlouva s panem 
Milošem Kašičkou, a schvaluje se nový nájemce Šárka Hastrdlová. 

USNESENÍ Č. 859/2012 

Změna nájemce - Jana Marešová 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu nájemce v nájemní smlouvě reg. č. 2501/00/0622: ruší se nájemce Marie Marešová, a 
schvaluje se nový nájemce Jana Marešová. 

USNESENÍ Č. 860/2012 

Změna nájemní smlouvy - manželé Pospíšilovi 

Rada města po projednání 
a) zrušuje usnesení č. 740/2010/II/3 ze dne 15.12.2010 
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 363/1 (743 m2), k. ú. Ostašov u 

Liberce pro manželé Romanu a Romana Pospíšilovi, za roční nájemné 33.435,- Kč a 
každoroční zvýšení cen v závislosti na růstu inflace.  

USNESENÍ Č. 861/2012 

Vydání historického majetku města - pozemky p. č. 869 a 870, k. ú. Cetenov 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uplatnění nároku na převod historického majetku města: pozemků p. č. 869 a 870, k. ú. Cetenov na 
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základě ustanovení § 1 zákona č.173/2012 Sb. z vlastnictví Vojenských lesů a statků, s. p. do 
vlastnictví Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
podniknout příslušné kroky směřující k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví města. 

     T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 862/2012 

Nevyužití předkupního práva - Žitavská 393, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

využití předkupního práva Statutárního města Liberec k ideálnímu podílu o velikosti 105/625 na 
budově čp. 393, Liberec 3 postavené na pozemku p. č. 4100, k. ú. Liberec, za cenu dle znaleckého 
posudku v místě a čase obvyklou.  

USNESENÍ Č. 863/2012 

Záměr pronájmu areálu bývalé SHŠ Hergesell 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr pronájmu bývalého areálu Soukromé hotelové školy Hergesell, spol. s r.o. pro Vyšší 
odbornou školu Digitální Fotografie s.r.o. (nyní v procesu přejmenování - Mediační agentura ČR, 
s.r.o., IČ: 247 231 185 se sídlem Praha 4 - Hodkovičky, Na Lysinách 457/20, PSČ 147 00 za 
částku 360.000,- Kč/ročně za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vypracování potřebné nájemní smlouvy, 
vyvěšení na úřední desce a předložení materiálu do rady města.  

Termín: 20.11.2012 

USNESENÍ Č. 864/2012 

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. Záměr prodeje pozemků 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č.  2389/2, 2390/2, 2391, 2392, 2393, při 
ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 500.000,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce.  

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
II. Prodej pozemků 
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Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 
Liberec VI, IČ: 25413589, za kupní cenu 194.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec, za podmínky zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro p.p.č. 1727/3 do 60 - ti dnů ode 
dne zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
III. Přijetí daru pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 
2196/15, 2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-
017/2012 ze dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti Skanska 
a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 26271303 do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978, termín podpisu darovací smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
IV. Zrušení usnesení 
Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 250/2012 bod V.2.7. ze dne 3.4.2012 ve věci 
prodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při 
ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávních operací pod bodem II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 865/2012 

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti - projednání a schválení zřízení zástavního práva na nemovitosti 
v majetku společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. - Tipsport Aréna 

Rada města,  
která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník jako jediný 
společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení  § 102 odstavec 2 písmeno c) 
zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve věcech obce jako jediného  společníka obchodní společnosti, 
po projednání  

s o u h l a s í   

s textem Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1 

a  s c h v a l u j e  

zřízení zástavního práva na následujících nemovitostech v majetku společnosti Sportovní areál 
Liberec s.r.o. parcelní čísla a objekty na parcelách: 
311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40,311/41,311/4
3, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec)   

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému a Ing. Zdeňku Karbanovi, jednatelům společnosti,   
 

podepsat zástavní smlouvu k zřízení zástavního práva k předmětným nemovitostem a to za 
podmínky, že  
1. Zřízení zástavního práva bude odsouhlaseno Ministerstvem financí ČR.  

Termín: 31.12.2012 
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USNESENÍ Č. 866/2012 

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, 
Ještědská 354/88 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizace, 

j m e n u j e   

konkurzní komisi ve složení: 
Zástupce určený zřizovatelem - předseda        Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem                Bc. Zuzana Kocumová 
Zástupce krajského úřadu                JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce               PaedDr. Dana Rozkovcová 
Odborník v oblasti státní správy               Mgr. Ludmila Moravcová 
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy             Mgr. Jana Endlerová 
Zástupce školské rady                                                            Mgr. Vladimír Nevrkla 

a  u k l á d á  

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

T: leden 2013 

USNESENÍ Č. 867/2012 

Změna statutu komise pro občanské obřady a záležitosti 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

změnu statutu komise pro občanské obřady a záležitosti v části zajišťování gratulací jubilantům 
s účinností od 1.1.2013. 

USNESENÍ Č. 868/2012 

Veřejná zakázka „ZŠ Lesní - havárie plotové podezdívky“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

udělení věcné výjimky ze Směrnice rady města č. 2/2012 RM a schválení veřejné zakázky „ZŠ 
Lesní - havárie plotové podezdívky“ na základě cenové nabídky zpracované společností 
INTERMA, a.s., a schválení jejího financování na základě předložené důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
zajistit realizaci veřejné zakázky „ZŠ Lesní - havárie plotové podezdívky“ prostřednictvím 
zhotovitele INTERMA, a.s., dle schváleného financování uvedeného v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 869/2012 

Výpověď z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu těmto uživatelům: 
 

Maxová Monika a Berky Josef, Na Valech 786/19, Liberec, byt č. 21 (standardní) 
Gabčová Jana, Krejčího 1175/9, Liberec, byt č. 207 (pro příjmově vymezené) 
Svobodová Lenka, Krejčího 1176/11, Liberec, byt č. 407 (pro příjmově vymezené) 
Gáborová Mária, Burianova 1070/8, Liberec, byt č. 3 (byt zvláštního určení, v domě s 
pečovatelskou službou) 

a  u k l á d á   

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního,  
zaslat výpověď z nájmu uživatelům do vlastních rukou.  

T: listopad 2012 

USNESENÍ Č. 870/2012 

Nájemní smlouva na byt v objektu Na Žižkově 101/9, Liberec 6 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na byt v objektu Na Žižkově 101/9, Liberec 6 s panem 
Jaroslavem Trojanem 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, uzavřít 
nájemní smlouvu na byt v objektu Na Žižkově 101/9, Liberec 6 na dobu určitou do 31.3.2013. 

T: listopad 2012 

USNESENÍ Č. 871/2012 

Souhlas zřizovatele s přijetím darů pro Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím finančních darů ve výši 10.000,- Kč od manželů Valáškových a ve výši 25.000,- Kč 
od paní Mgr. Radomily Vedralové   

2. s přijetím věcných darů od firmy GEA Liberec a firmy SCA Hygiene Products, s.r.o. pro 
příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, seznámit 
Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 872/2012 

Dodatek č. 3 a č. 4 k mandátní smlouvě č. 11/10/0027 mezi Statutárním městem 
Liberec a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatků č. 3 a č. 4 k mandátní smlouvě č. 11/10/0027 mezi Statutárním městem Liberec a 
Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkovou organizací 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího humanitního odboru, uzavřít 
dodatky č. 3 a č. 4 k mandátní smlouvě č. 11/10/0027 mezi Statutárním městem Liberec a Centrem 
zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkovou organizací.                       

T: listopad/2012 

USNESENÍ Č. 873/2012 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence 
SML v rámci III. výzvy roku 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci III. 
výzvy roku 2012 v celkové výši 222.590,- Kč. 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke 
schválení.   

T: 29.11.2012 

USNESENÍ Č. 874/2012 

Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 
2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2012 
zastupitelstvu města. 

T: 29.11.2012 

USNESENÍ Č. 875/2012 

Nové názvy ulic 10/2012 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh na pojmenování 3 nových ulic ve městě, a to v lokalitách Centrum - Perštýn a v lokalitě 
Kunratice, ve smyslu obsahu důvodové zprávy. Jedná se tyto názvy: 
1) v lokalitě  Centrum - Perštýn, k. ú. Liberec - lokalita přestavby   

 
Ke Střelnici -  slepá odbočka vlevo z ulice Ke Krematoriu, obsluha areálu firmy Butterfly  
Liberec, umístěného v původním objektu STŘELNICE 

 
Pod Perštýnem  -  odbočka vlevo z ulice Ke Krematoriu k ulici U Sirotčince, obsluha areálu 
zřizovaného HOSPICU v Liberci, pod svahem Perštýna 

 
2) v lokalitě Kunratice, k. ú. Kunratice a Starý Harcov  

 
Mezi Lesy - ulice zatím prakticky bez zástavby (2 objekty), která propojuje ulici  Lukášovkou 
(St. Harcov) a ulicí Lučanskou (Kunratice) přes zalesněné svahy 

 

u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
předložit materiál „Nové názvy ulic 10/2012“ ke schválení do zastupitelstva města.   

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 876/2012 

Vyjádření k Územní studii "Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území 
za Ještědským hřbetem" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyjádření Statutárního města Liberec k územní studii "Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce 
z území za Ještědským hřbetem" v tomto znění: 

 
Požadujeme, aby vybraná trasa z územní studie "Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z 
území za Ještědským hřbetem“ obsahovala obě ramena sběrné obvodové komunikace, a to jak 
úsek od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) I/35 Doubí (Hodkovická, Minkovická) k Ještědské 
ulici, tak i úsek od MÚK R35 Růžodol I u Průmyslové zóny Liberec sever k Ještědské ulici. 
Sběrná obvodová komunikace v celém úseku (MÚK I/35 Doubí – MÚK I/35 Růžodol I) bude 
zařazena do systému silnic II. nebo III. třídy v koordinaci s pořizovaným územním plánem 
Liberce. 
Požadujeme, aby příprava a zejména realizace komunikace D16 probíhala postupně 
(etapizace) s ohledem na předpokládané intenzity dopravy tak, aby se nejprve započalo s 
úpravami dotčených křižovatek na území města Liberce. Z hlediska předpokládaného využití 
považujeme vybudování sběrné obvodové komunikace, která propojí silnici I. tř. a silnici II. 
tř., za řádově potřebnější než zkvalitnění propojení přes Ještědský hřbet. 
Upozorňujeme, že ve studii Vámi navržené a prověřované varianty, zejména ty, kde je trasa 
vedena mimo sběrnou obvodovou komunikaci podle pořizovaného územního plánu Liberce - 
návrh, nejsou pro město akceptovatelné. 
Akceptujeme vedení trasy mimo zastavěnou část města (přes Ještědský hřbet). Vzhledem 
k předpokládaným investičním nákladům a výhledové intenzitě dopravy však 
upřednostňujeme spíše „povrchovou“ variantu (trasa I. nebo trasa II.) anebo variantu s kratším 
tunelovým propojením (trasa V.) 
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a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění tohoto 
stanoviska u Libereckého kraje jako pořizovatele Územní studie v termínu do 9.11.2012. 

USNESENÍ Č. 877/2012 

Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce s LMK Liberec na pozemky v k. ú. Růžodol I, p.p.č. 1024/7, p.p.č. 
1024/11 a část p.p.č. 1024/10, na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
smlouvy o výpůjčce. 

Termín: 11/2012 

USNESENÍ Č. 878/2012 

Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s následující úpravou Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/09/0082 uzavřené 
s regionálním sdružením Euroregion Nisa, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III, IČ: 00832227: 
 
- v čl. III. bod 3.1. se částka nájemného ve výši 87.500,- Kč vypouští a nahrazuje se novou 

částkou  ve výši 175.000,- Kč.  
Druhá splátka nájemného ve výši 87.500,- Kč je splatná do 10 dnů ode dne podpisu Dodatku 
č. 1 

- v čl. V. bod 5.1. se termín 31.12.2012 nahrazuje termínem 31.12.2015 a termín 1.1.2013 se  
nahrazuje termínem 1.1.2016 

- v čl. V. bod 5.2. se termín 31.12.2012 nahrazuje termínem 31.12.2015 a termín 31.12.2014 se 
nahrazuje termínem 31.12.2017 

- v čl. VI. bod 6.3. se termín 31.12.2012 nahrazuje termínem 31.12.2015   

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na úpravu smluvních termínů Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 
7/09/0082 uzavřené s regionálním sdružením Euroregion Nisa k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 29.11.2012 

USNESENÍ Č. 879/2012 

Změna členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového 
řízení na dodavatele stavby - "Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) změnu členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“  

 
Původní složení: 
návrh členů komise: 
Martina Rosenbergová  primátorka 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
MVDr. David Nejedlo  ředitel ZOO Liberec 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent strategického rozvoje a dotací 
Markéta Dörflerová, DiS  referent právního odboru 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů 
Ing. Aleš Kočí   vedoucí SEV Divizna 
 
 
Nové složení: 
návrh členů komise: 
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Lukáš Martin                                    náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
MVDr. David Nejedlo  ředitel ZOO Liberec 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Martina Rosenbergová  primátorka 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů 
Veronika Fialová   referent strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Zuzana Zelenková  referent právního odboru 
Ing. František Hruša                         člen rady města 
Ing. Aleš Kočí   vedoucí SEV Divizna 

 

 

Park U domoviny - schválení podání žádostí o dotaci na OPŽP 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.  

USNESENÍ Č. 880/2012 

Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2013      

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

1) výsledky Výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z prostředků 
Programu regenerace pro rok 2013, 

2) předložení Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) na Ministerstvo kultury  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předání Anketního dotazníku k Programu 
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 
2013 Ministerstvu kultury České republiky k projednání a navržení státní finanční podpory pro rok 
2013. 

Termín: 15.11.2012 

USNESENÍ Č. 881/2012 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Neklanova pro držitele ZTP/P pana Miroslava Koláře 

 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  

„P reservé“ na komunikaci Haškova pro držitele ZTP pana Jana Brelku 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P pana Miroslava Koláře a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Neklanova 

Termín: prosinec 2012 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jana Brelku a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Haškova 

Termín: prosinec 2012 

USNESENÍ Č. 882/2012 

Úhrady ceny za věcná břemena pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu s „Interním předpisem pro zřizování věcných břemen“ do pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec nepožadovat úhradu za zřízení věcného břemena na akci „Modernizace 
tramvajové tratě“ od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., sídlem 
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Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat 
společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., o schválení věcného břemena 
za uložení podzemních telekomunikačních sítí do pozemků ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec akce „Modernizace tramvajové tratě“ pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3 a to bez úhrady věcného břemena. 

Termín: 12/2012 

USNESENÍ Č. 883/2012 

Dokončení projektu “Evidence a hlášení závad na území města Liberce“ 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

dokončení projektu “Evidence a hlášení závad na území města Liberce“. 

USNESENÍ Č. 884/2012 

Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací 

PD - dodatek k SOD se spol. VALBEK, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Lokalita Lesní ul. 
- oprava komunikací“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 
460 01 Liberec - prodloužení termínu předání projektové dokumentace (II. etapa 31.12.2012, 
III. a IV. etapa 31.12.2013) a příslušných povolení k realizaci II. etapa 31.3.2013, III. a IV. 
etapa 31.3.2014)   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek ke smlouvě o dílo a 
dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem, společností Valbek, 
spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec. 

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 885/2012 

PD investičních akcí - dodatky SOD se spol. VALBEK 

"Dětská - zřízení chodníku" 

"Oprava spojky Lukášovská - Lučanská" 

"Vojanova - zřízení přechodu" 

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

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Dětská - zřízení 
chodníku“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do 30.6.2013 

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Oprava spojky 
Lukášovská - Lučanská“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 
460 01 Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do 
31.12.2013 

3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Vojanova - 
zřízení přechodu“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do 31.3.2013 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatky k příslušným 
smlouvám o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tyto dodatky s dodavatelem, 
společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 886/2012 

PD investičních akcí - dodatky SOD se spol. VALBEK 

"Ke Hluboké - oprava komunikace a mostu" 

"Opravy komunikací a zřizování chodníků - ul. Houbařská a Strakonická" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Ke Hluboké - 
oprava komunikace a mostu“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 
505/17, 460 01 Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do 
31.12.2013 

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Opravy 
komunikací a zřizování chodníků“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, 
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení 
k realizaci do 30.4.2014    

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatky k příslušným 
smlouvám o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tyto dodatky s dodavatelem, 
společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

T: 12/2012 
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USNESENÍ Č. 887/2012 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro UPC 
ČR s.r.o., investora liniové stavby telekomunikačního kabelového vedení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro investora liniové stavby 
telekomunikačního vedení UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, 
zastoupeného firmou Optotech a.s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, za účelem 
připojení ZŠ Kunratická, Aloisina Výšina 642/51 v lokalitě Starý Harcov a Galvanoplast Fischer 
Bohemia s.r.o., Kubelíkova 1006/71 v lokalitě Rochlice u Liberce do sítě UPC ČR, s.r.o., a to 
zaplacením úhrady ceny za věcná břemena pro technickou infrastrukturu před kolaudací stavby 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

v souladu s přijatým usnesením požadovat zaplacení ceny za věcná břemena pro technickou 
infrastrukturu po UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, 
zastoupeného firmou Optotech a.s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 před 
kolaudací stavby 

Termín: listopad/2012 

USNESENÍ Č. 888/2012 

Napojení pozemků ul. Sousedská OPZ Sever, Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání souhlasného stanoviska Statutárního města Liberce s napojením pozemků ul. Sousedská 
OPZ Sever, Liberec za podmínek zapracování nálezů bezpečnostního auditu do následujících 
stupňů projektové dokumentace 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zpracovat a odeslat 
investorovi, tedy společnosti Městská rozvojová, a.s. se sídlem Na Mlýnku 743, Liberec 12, 
zastoupenou panem Ing. Františkem Hanzlíkem stanovisko dle rozhodnutí Rady města Liberec. 

T: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 889/2012 

Kunratická, zřízení chodníku - přeložka kabelů nízkého a vysokého napětí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Kunratická - zřízení chodníku“ 
 

předložený návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín 
IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 a Statutárním městem Liberec 
(SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, kdy SML uhradí 
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za přeložku dle odhadovaných nákladů částku 496.084,76 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. 890/2012 

Souhlas s provedením zajišťovacích prací svahu na pozemku p.p.č. 5127/2 v k. ú. 
Liberec panem Kamilem Malým 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání souhlasu odborem správy veřejného majetku panu Kamilu Malému k provedení 
udržovacích prací na zajištění svahu na pozemku p.p.č. 5127/2 v k. ú. Liberec, který je ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec za splnění následujících podmínek: 
a) žadatel provede veškeré práce na vlastní náklady 
b) postup prací bude postupně konzultován s příslušnými referenty odboru správy veřejného 

majetku 
c) veškerý odpad bude zlikvidován žadatelem 

u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat pana Malého o 
přijatém usnesení rady města.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 891/2012 

Záměr dohody o prodloužení splatnosti faktur spol. TSML, a. s.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Záměr uzavření dodatku č. 5  ke „Smlouvě o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností č. 
TSML 33/06“, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberec, 
a.s., ze dne10.4.2006 a dodatku č. 2 ke „Smlouvě o dílo č. TSML 11/07“, uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s., ze dne 1.2.2007 týkající 
se úpravy termínu splatností faktur spol. TSML, a.s., v celkové výši 13.000.000,- Kč za podmínek 
schválených představenstvem společnosti 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, společností TSML, a.s., předložit radě 
města Liberce ke schválení příslušné smluvní dokumenty. 

Termín: listopad/2012 
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USNESENÍ Č. 892/2012 

Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ pro volby 
prezidenta republiky ve dnech 11.1. a 12.1.2013; případné II. kolo ve dnech 25.1 a 
26.1.2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města č. 2/2012  RM v souladu s bodem 3. článku VIII. 
této směrnice a uzavření smlouvy o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby 
„Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ s Českou poštou, s. p.  

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka magistrátu města, podpisem smlouvy. 

T: 30.11.2012 

USNESENÍ Č. 893/2012 

Vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby: 

Servis a opravy služebních vozidel 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby „Servis a opravy 
služebních vozidel“ 

j m e n u j e  

1) členy komise pro otevírání obálek: 
    
Ing. Petr Šourek, člen Komise pro veřejné zakázky 
Bc. Petr Vydra, vedoucí provozního oddělení 
Mgr. Zuzana Dostalíková, vedoucí odboru technického zabezpečení Městské policie Liberec 
 
náhradníky členů komise: 
Miroslav Křepel, vedoucí personálního oddělení 
Ivana Hummelová, referent provozního oddělení 
Pavel Šubert, pracovník inspekce Městské policie Liberec 
 
2) členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
 
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky 
Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník Magistrátu města Liberec 
Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
Mgr. Zuzana Dostalíková, vedoucí odboru technického zabezpečení Městské policie Liberec 
Bc. Petr Vydra, vedoucí provozního oddělení 
Ing. Petr Šourek, člen Komise pro veřejné zakázky 
Mgr. Zuzana Zelenková, referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
náhradníky členů komise: 
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 
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Miroslav Křepel, vedoucí personálního oddělení 
Miroslav Chmela, zástupce ředitele Městské policie Liberec 
Pavel Šubert, pracovník inspekce Městské policie 
Ivana Hummelová, referent provozního oddělení 
Ing. Tomáš Kuncíř, člen Komise pro veřejné zakázky 
pracovník odboru právního a veřejných zakázek 

s c h v a l u j e  

oslovení pěti uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky v rámci zadávacího řízení: 
Autosalon Astra, a.s., Jablonec nad Nisou, IČ: 28708555 
Auto Gremos, spol. s. r.o., Liberec, IČ: 47309890 
Auto Koutek, spol s. r.o., Liberec, IČ: 62245830 
Autotrend, spol. s. r.o., Liberec, IČ: 41324838 
Zdeněk Kučera - Autosport Liberec, IČ: 42464111 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu města: 
 
1) ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci, 

realizaci a vyhodnocení podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Servis a opravy služebních 
vozidel“ 

T: 12/2012 
2) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek výše 

uvedeného řízení 

T: 01/2013 
 

 
 
 
 

 
 
Přílohy:  k usnesení č. 857/2012 
                 
 
 
 
V Liberci dne 13. listopadu 2012 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
 
 
 

Příloha k usnesení č. 857/2012 - bod I./1.



 
 
 
 
 

Příloha k usnesení č. 857/2012 - bod I./1.



 

Příloha k usnesení č. 857/2012 - bod I./1.




