USNESENÍ
Z 2. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 22. 1. 2013
USNESENÍ Č. 20/2013
Informace o rezignaci pana Josefa Jadrného na funkci člena Zastupitelstva města
Liberec a předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města
Liberec Mgr. Ondřeji Petrovskému
Rada města po projednání
bere na vědomí
1. rezignaci pana Josefa Jadrného na funkci člena Zastupitelstva města Liberec
2. rezignaci Mgr. Daniely Fialové, náhradní kandidátky na funkci členky Zastupitelstva města
Liberec
3. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 16. 10. 2010, který určil jako dalšího
náhradníka v pořadí Mgr. Ondřeje Petrovského za volební stranu Změna pro Liberec
4. zprávu odboru správního a živnostenského Magistrátu města Liberce o tom, že Mgr. Ondřej
Petrovský splňuje ke dni 16. ledna 2013 podmínky volitelnosti dle zákona č.491/2001, o
volbách do zastupitelstev obcí
a ukládá
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, na základě výše uvedených skutečností, předat na
schůzi Rady města Liberce Mgr. Ondřeji Petrovskému Osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva města Liberec.
T: 2. schůze rady města, konaná dne 22. 1. 2013

USNESENÍ Č. 21/2013
Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 2013
Rada města po projednání
schvaluje
pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Liberec na rok 2013 a pro doplňkovou činnost
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, pověřené
zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru
správy veřejného majetku seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve
své působnosti.
Termín: 10.2.2013

USNESENÍ Č. 22/2013
Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012

Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s
Equa bank, a.s., IČ: 47116102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení na zastupitelstvu
města.
Termín: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 23/2013
Vedení účtů příspěvkových organizací v České spořitelně, a. s.
Rada města po projednání
schvaluje
převod bankovních účtů příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec do
České spořitelny, a. s., dle důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, pověřené
zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, seznámit se schváleným převodem účtů
ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti, tak aby nové účty u ČS, a.s., mohly být
funkční nejpozději k 1.4.2013.
Termín: 10.2.2013

USNESENÍ Č. 24/2013
Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města Liberec
Rada města po projednání
souhlasí
s rozdělení finančních prostředků z rezervy na fondy mezi účelové fondy Statutárního města
Liberce dle schválení v zastupitelstvu města
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení na zastupitelstvu
města.
Termín: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 25/2013
Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
schvaluje
VI. Pronájem pozemku
Rada města dne 22.1.2012 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4111/1 - 12m2 - umístění
trvalého stánku, k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 60.000,-Kč a každoroční zvýšení
růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro pana Martina Ulmona.
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VII. Pronájem nebytového prostoru
Rada města dne 22.1.2013 schvaluje pronájem nebytového prostoru v ul. Rynoltická 1, Liberec
33, pro Evu Mládkovou, IČ: 87460131, nájemné 800,- Kč/m²/rok, smlouva na dobu neurčitou,
stavební úpravy na vlastní náklady
VIII. Změna usnesení RM
1. Rada města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 794/2012/VI/3 ze dne 16. 10. 2012
b) 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 657.000,- Kč bez DPH nejpozději do dokončení
prací, a to před předáním definitivních úprav dotčených povrchů města Liberec
2. Rada města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 123/2011/V/12 ze dne 8.2.2011
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1682/61, 1718, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská
1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, pro část za 136,- Kč/m2 bez DPH a pro část za 88,- Kč/m2 bez
DPH
3. Rada města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 633/2012/V/38 ze dne 28. 8. 2012
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního a vrchního kabelového vedení NN,
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 419, 425, 755 k. ú. Horní Hanychov,
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická
874/8, IČ: 24729035, za cenu 21.200,- Kč bez DPH
4. Rada města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 97/2012/VII/14 ze dne 14.2.2012
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu na pozemcích p. č. 1207/1, 499, 1298/2,
1201/3, 1214, 1299 k. ú. Starý Harcov a uložení splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 1201/3,
1207/1, 499, 1298/2, 1214, 1299, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné
inženýrské sítě pro: Sdružení Jizerská, Pod Vodárnou 86, Jablonec nad Nisou - Lukášov, 466 01,
IČ: 27008088, bezúplatně
5. Rada města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 794/2012/VI/6 ze dne 16. 10. 2012
b) 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, 712/206, 712/207, 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
IX. Věcná břemena
1. Rada města dne 22.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení drenáže a
kontrolních šachet, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích /p. č. 3547/2, k. ú.
Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Společenství Stavbařů 373 a 374,
Stavbařů 374, Liberec 5, 460 05, IČ: 25460641, za podmínky složení zálohy ve výši 19.500,- Kč
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bez DPH.
2. Rada města dne 22.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemní kabelové
přípojky NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1292, k. ú. Rochlice u
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4,
Teplická 874/8, IČ: 4729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH
3. Rada města dne 22.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního
kabelového vedení NN + VN, příjezd a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1016/1,
k. ú. Horní Růžodol na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 10.400,- Kč bez DPH
4. Rada města dne 22.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1271, 1302/30, 1323/5,
1324/5, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 69.880,- Kč bez
DPH.
5. Rada města dne 22.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační,
vodovodní a plynové přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.
152/2, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 676, k. ú.
Starý Harcov, kterými jsou v současné době Mgr. Michal Knězů Mrvka a MUDr. Evženie Knězů,
za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez DPH
6. Rada města dne 22.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační
přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 670, k. ú. Vesec u
Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1116/5, k. ú. Vesec u
Liberce, kterým je v současné době Janečková Libuše, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,Kč bez DPH
souhlasí
s majetkoprávními operacemi pod body:
I. Prodej pozemků
1. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p. č. 2672/2, k. ú. Liberec
kupujícím:
Ilsa Vobořilová,
ideální podíl 1/2 nemovitosti
Jana Konvalinková,
ideální podíl 1/2 nemovitosti
za kupní cenu 16.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitostí:
pozemky p. č. 298/1, 299/2, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manželé Roman Petr a Zlatuše Petrová,
za kupní cenu 45.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
3. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p. č. 1394/3, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
manželé Milena Karásková,
a Josef Karásek
za kupní cenu 50.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
4. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitostí:
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pozemky p. č. 1441/53, 1441/55, k. ú. Ruprechtice
kupujícímu:
Stanislav Vlach
za kupní cenu 70.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
5. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p. č. 1443/156, k. ú. Ruprechtice
kupujícímu:
RENGL, s.r.o., IČ: 254 20 160
sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 460 14
za kupní cenu 211.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
6. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p. č. 33/2 oddělený z p.p.č. 33, k. ú. Starý Harcov
kupujícímu:
doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
za kupní cenu 2.000,- Kč
splatnou před podpisem smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
7. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitostí:
pozemky p. č. 142/108, 142/109, k. ú. Starý Harcov
kupujícím:
manželé Libuše Ševčíková,
Ladislav Ševčík,
za kupní cenu 34.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
8. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p. č. 1545 k. ú. Vesec u Liberce
kupujícím:
Ivana Kresničerová,
ideální podíl 1/2 nemovitosti
Miroslav Gajdoš,
ideální podíl 1/2 nemovitosti
za kupní cenu 133.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
9. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek st. č. 550/3, k. ú. Machnin
kupujícím:
manželé Jiří Hořák,
a Taťána Hořáková,
za kupní cenu 5.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

dnů ode dne

dnů ode dne

dne schválení

dnů ode dne

dnů ode dne

dnů ode dne

II. Záměr prodeje pozemků
1. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1041/2, k. ú. Liberec,
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p. č. 1041/1, 1041/3 a 1040/1, k.
ú. Liberec, za cenu 224.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky
2. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1710/2, k. ú. Liberec
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 154.000,- Kč za
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky
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3. Rada města dne 22. 1. 2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 474/4, k. ú. Nové
Pavlovice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 474/1, 475/1,
476/1, 476/2, 477/1, k. ú. Nové Pavlovice za cenu dle IP 731.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání
nejvyšší nabídky
4. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje se záměrem prodeje části pozemku p. č.387/10, k. ú.
Radčice u Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za
cenu cca 142.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky
5. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se záměrem prodeje stpč. 35, k. ú. Machnín formou
výběrového řízení s právem přednosti nájemce stpč. 35, k. ú. Machnín, za cenu dle IP ve výši
781.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky
6. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 233/7, 233/8, 233/9, k.
ú. Machnín formou výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 112.000,- Kč.
7. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1233, k. ú. Liberec formou
výběrového řízení za cenu 2,343.000,- Kč
8. Rada města dne 22.1.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1659/1 a 1659/2, k. ú.
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 1659/2 za
cenu 247.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky
9. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2447/1, k. ú. Liberec
formou výběrového řízení za cenu cca 24.000,- Kč
10. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 388/1 a 388/2, k. ú.
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu 912.000,- Kč
11. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1551/2, k. ú.
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 140.000,- Kč
12. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1043/1, k. ú.
Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1020/7, 1020/8,
za cenu cca 68.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky
13. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1652, k. ú. Ruprechtice
formou výběrového řízení za cenu 1,521.000,- Kč
14. Rada města 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku 142/104, k. ú. Starý Harcov
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 142/169, k. ú. Starý Harcov
za cenu cca 11.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
15. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 142/104, k. ú. Starý
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 142/67, k. ú. Starý
Harcov za cenu cca 13.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
16. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 828, k. ú. Starý
Harcov formou výběrového řízení za cenu dle ZP.
17. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1515/1, k. ú. Starý
Harcov formou výběrového řízení za cenu cca 47.000,- Kč.
18. Rada města dne 22.1.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 183, k. ú. Horní Suchá u
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p. č. 184,
pozemku p. č. 185, k. ú. Horní Suchá u Liberce, za cenu cca 105.000,- Kč, za předpokladu
vyrovnání nejvyšší nabídky
III. Záměr prodeje nebytové jednotky
Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se záměrem prodeje nebytové jednotky č. 285/2 v budově čp.
285, ul. Frýdlantská, Liberec 1 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 49442/117699 na
společných částech domu a na pozemku p. č. 485, k. ú. Liberec formou výběrového řízení
s přednostním právem nájemce nebytové jednotky za cenu 6,245.000,- Kč.
IV. Směna pozemků
1. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se směnou pozemku p. č. 159/12 odděl. z pozemku p. č.
159/1, k. ú. Dolní Hanychov
ve vlastnictví:
RAKON spol., s r.o., IČ: 25476441,
Erbenova 404/14, Liberec 8
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za pozemek p. č. 196/9 odděl. z pozemku p. č. 196/1 a pozemek p. č. 159/13 odděl. z pozemků p.
č. 159/6 a 159/8, k. ú. Dolní Hanychov
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 s doplatkem městu ve
výši 66.060,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 4.130,- Kč.
2. Rada města dne 22.1.2013 souhlasí se směnou pozemku p. č. 137/6 odděl. z pozemku p. č.
137/2, k. ú. Karlinky
ve vlastnictví:
manželů
Pavel Podhorecký a Lucie Podhorecká
za pozemek p. č. 134/5 odděl. z pozemku p. č. 134 a pozemek p. č. 137/5 odděl. z pozemku p. č.
137/1, k. ú. Karlinky
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 bez doplatku.
V. Výkup pozemků
Rada města dne 22.1.2013 souhlasí
s výkupem nemovitosti:
pozemek p. č. 785/5 odděl. z pozemku p. č. 785/1, k. ú. Staré Pavlovice
prodávající:
Ing. Oldřich Machaň CSc.
za kupní cenu 18.500,- Kč
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace
zastupitelstvem města.
s výkupem nemovitosti:
pozemek p. č. 785/4 odděl. z pozemku p. č. 785/2, k. ú. Staré Pavlovice
prodávající:
Ing. Dagmar Machaňová,
za kupní cenu 2.500,- Kč
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace
zastupitelstvem města
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a V. ke schválení zastupitelstvu
města.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 26/2013
Vydání historického majetku městu - Česká republika - Armádní Servisní,
příspěvková organizace
Rada města po projednání
souhlasí
s uplatněním nároku na převod historického majetku města: pozemků p. č. 1509/3 a 1509/5, k. ú.
Ruprechtice na základě ustanovení § 1 f) zákona č.172/1991 Sb. v platném znění, z vlastnictví
České republiky - Armádní Servisní, příspěvkové organizace do vlastnictví Statutárního města
Liberec
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu města.
T: 31.1.2013
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USNESENÍ Č. 27/2013
Vydání historického majetku městu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Rada města po projednání
souhlasí
s uplatněním nároku na převod historického majetku města: pozemků p. č. 1027/2, 1027/3 a
1027/4, k. ú. Františkov u Liberce na základě ustanovení § 1 a 2 zákona č.172/1991 Sb. v platném
znění, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního
města Liberec
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu města.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 28/2013
Vydání historického majetku městu - Pozemkový fond České republiky
Rada města po projednání
souhlasí
s uplatněním nároku na převod historického majetku města: pozemku p. č. 295/1, k. ú. Pilínkov,
pozemku p. č. 89/1, k. ú. Horní Růžodol a pozemků p. č. 310/1, 15/12, 15/15, 400, 401 a 402, v k.
ú. Horní Suchá u Liberce na základě ustanovení § 1, 2 a 2a) zákona č. 172/1991 Sb. v platném
znění, z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Statutárního města Liberec
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu města.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 29/2013
Vydání historického majetku městu - Ministerstvo obrany České republiky
Rada města po projednání
souhlasí
s uplatněním nároku na převod historického majetku města: pozemků p. č.1242/3, 1242/4 a
1242/5, k. ú. Starý Harcov, pozemků p. č. 2427/1 a 2427/10, k. ú Liberec, pozemků p. č. 323/5,
323/6, 323/23 a 323/24, k. ú. Horní Růžodol a pozemků p. č. 1509/1, 1509/2, 1509/4, 1509/6,
1509/7, 1509/9, 1509/10, 1509/11, 1509/12, 1509/13, 1509/14, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1514/4,
1514/5, 1514/6, 1514/7, 1514/8, 1514/9, 1514/10, 1514/11, 1514/12, 1514/13 a 1514/14, k. ú.
Ruprechtice na základě ustanovení § 1, 1f), 2 a 2a) zákona č.172/1991 Sb. v platném znění,
z vlastnictví Ministerstva obrany České republiky do vlastnictví Statutárního města Liberec
a ukládá
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu města.
T: 31.1.2013
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USNESENÍ Č. 30/2013
Nevyužití předkupního práva - AUTOPROFI, v. o. s.
Rada města po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: k budově čp. 189, ul.
Mydlářská, Liberec 10 na pozemku p. č. 56, k. ú. Františkov u Liberce a k pozemku p. č. 56, k. ú.
Františkov u Liberce, za celkovou cenu areálu 4,370.000,- Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucího odboru ekonomiky a majetku, informovat o stanovisku rady
města žadatele.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 31/2013
Změna formy prodeje nemovitostí
Rada města po projednání
zrušuje
a) usnesení č.504/2012 ze dne 19.6.2012 - Masarykova 625, Liberec 1
b) usnesení č.446/2012 ze dne 5.6.2012 - F. L.Věka 318, Liberec 14
schvaluje
a) prodej budovy čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1, včetně vedlejšího objektu tvořícího
příslušenství k budově, vše na pozemku p. č. 2814, garáží na pozemcích p. č. 2813/5, 2813/6,
2813/7, pozemků p. č. 2814, 2813/5, 2813/6, 2813/7 a dále pozemků p. č.2813/1, 2813/2, vše
v k. ú. Liberec za minimální kupní cenu 16,506.000,- Kč
b) prodej budovy čp. 318, ul. F. Věka, Liberec 14, včetně příslušenství k budově, vše na
pozemku p. č. 1242/1, a dále pozemků p. č. 1242/1,1242/2 a 1243/5, vše v k. ú. Ruprechtice za
minimální kupní cenu 9,311.000,- Kč
formou nabídky přes realitní kanceláře - provize za prodej je stanovena ve výši 2 % z dosažené
ceny dle přiložené Zprostředkovatelské smlouvy;
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku,
vyhlásit výběrové řízení na prodej výše uvedených nemovitostí formou nabídek přes realitní
kanceláře s provizí ve výši 2 % dle schválené Zprostředkovatelské smlouvy
T: neprodleně
2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, uzavřít se zájemci z řad oslovených realitních
kanceláří, popř. dalšími, které splňují zadané podmínky, zprostředkovatelské smlouvy.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 32/2013
Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N
Rada města po projednání
schvaluje
majetkoprávní operace pod bodem:
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I. Věcné břemeno
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení přípojky splaškové
kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2115 v k. ú. Vratislavice nad Nisou
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č. p. 862 na p.p.č.
2095 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Jozefa a Viery Lieskovských,a kteréhokoliv dalšího
vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 1.600,- Kč bez DPH a za podmínek
stanovených technickým odborem.
II. Záměr prodeje budovy
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX
na p.p.č. 248, s příslušenstvím a pozemkem p. č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268 12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem
přednosti nájemníků, za minimální kupní cenu sníženou na 2,893.600,- Kč.

USNESENÍ Č. 33/2013
Platový výměr Mgr. Šárky Klímové, pověřené zastupováním funkce ředitelky
Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
schvaluje
platový výměr Mgr. Šárky Klímové pověřené zastupováním funkce ředitelky Základní školy,
Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového
platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 34/2013
Platový výměr Mgr. Lukáše Houdy, ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská
354/88, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
schvaluje
platový výměr Mgr. Lukáše Houdy, ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88,
příspěvkové organizace ke dni 1.2.2013 dle důvodové zprávy
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového
platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 35/2013
Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní
Broumovská 847/7, Liberec 6 za období roků 2010 a 2011

škola,

Liberec,

Rada města po projednání
schvaluje
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protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7,
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
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a
zajistit jejich nápravu.

USNESENÍ Č. 36/2013
Protokol z kontroly hospodaření Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88 za
období roků 2010 a 2011
Rada města po projednání
schvaluje
protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88,
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
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a
zajistit jejich nápravu.

USNESENÍ Č. 37/2013
Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9 za
rok 2011
Rada města po projednání
schvaluje
protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9,
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2011
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a
zajistit jejich nápravu.

USNESENÍ Č. 38/2013
Soudní spor žalobce Ondřeje Běly proti žalovanému SML a Bytovému družstvu
Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 12 Co 335/2011 - 296 a 12 Co 336/2011 - 296 ze
dne 29.8.2012 v souvislosti s rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č. j. 10 C
871/2000 - 243 ze dne 3.11.2010
a ukládá

11

1. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zajistit zaplacení
finančních částek z rozsudků vyplývajících, tedy částky 114.384,- Kč a úroky z prodlení
v částce 149.013,30 Kč žalobci, dále náklady řízení žalobce ve výši 84.612,- Kč k rukám
advokáta JUDr. Jana Vodičky a náklady řízení ve výši 5.467,- Kč státu - Okresnímu soudu
v Jablonci nad Nisou (celkem 353.476,30 Kč)
T: 31.1.2013
2. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zajistit uplatnění
náhrady škody za průtahy v řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o
změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
v platném znění
T: 31.3.2013
3. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, uvolnit finanční prostředky
ve výši 353.476,30 Kč z rezervy rozpočtu SML a zařadit toto do nejbližšího rozpočtového
opatření.
T: 31.3.2013

USNESENÍ Č. 39/2013
Usnesení statutárního města Liberec o zahájení zadávacího řízení na zpracovatele
veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov pro správní území
Statutárního města Liberec na období let 2013 - 2022“
Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov pro správní území
Statutárního města Liberec na období let 2013 - 2022“ ve zjednodušeném podlimitním řízení;
a jmenuje
členy komise pro otevírání obálek, včetně náhradníků:
1. Ing. Jaroslav Rašín, vedoucí odboru životního prostředí
2. Mgr. Miloslava Marková, vedoucí oddělení ochrany přírody
3. Ing. Zuzana Zelenková
náhradníky:
1. Ing. Jiří Jokl, referent oddělení ochrany přírody
2. Mgr. Marek Nevečeřal, referent oddělení ochrany přírody
3. Zástupce odboru právního a veřejných zakázek
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků:
1. Lukáš Martin, náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu
2.
3.
4.
5.

Náhradník: Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu
Ing. Jaroslav Rašín, vedoucí odboru životního prostředí
Náhradník: Ing. Jiří Jokl, referent oddělení ochrany přírody
Mgr. Zuzana Zelenková, odbor právní a veřejných zakázek
Náhradník: zástupce odboru právního a veřejných zakázek
Mgr. Miloslava Marková, vedoucí oddělení ochrany přírody
Náhradník: Mgr. Marek Nevečeřal, referent oddělení ochrany přírody
Ing. Václav Köhler, Lesy ČR, s. p.
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Náhradník: Bc. Jiří Bliml, Městské lesy Liberec, p. o.
6. Ing. Jaroslav Čacký, Lesy ČR, s. p.

Náhradník: Ing. Eva Vacková, referent oddělení ochrany přírody
a stanovuje
seznam vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení:
ING-FOREST
Kotkova 988
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 87560437
EKOLES-PROJEKT, s. r. o.
Riegrova 4338/12
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 61324787
Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o
Veverkova 1335
500 02 Hradec Králové
IČ: 25250205
Lesprojekt východní Čechy, s. r. o.
Gočárova třída 504/54
500 02 Hradec Králové
IČ: 25251431
Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o.
Šarochova 1328
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 25065602
Lesní taxační společnost, s. r. o.
Bezručova 1501
500 02 Hradec Králové
IČ: 25251040
a ukládá
Ing. Jaroslavu Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit ve spolupráci s odborem
právním a veřejných zakázek potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování lesních
hospodářských osnov pro správní území Statutárního města Liberec na období let 2013 - 2022“.
T: ihned

USNESENÍ Č. 40/2013
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové
organizace, dle důvodové zprávy
a ukládá
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu
města.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 41/2013
Poskytnutí příspěvku p. o. Domov důchodců Bystřany
Rada města po projednání
souhlasí
s poskytnutím příspěvku DD Bystřany, příspěvkové organizaci v celkové výši 2.000,- Kč
a ukládá
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis
smlouvy s DD Bystřany dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 42/2013
Poskytnutí příspěvku o. s. Babybox pro odložené děti - STATIM
Rada města po projednání
souhlasí
s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM v celkové
výši 10.000,- Kč
a ukládá
paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, zajistit
podpis smlouvy s o. s. Babybox pro odložené děti - STATIM dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 43/2013
Přidělení bytů ve vlastnictví SML
Rada města po projednání
schvaluje
1. Přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu
Mašatovi Jiřímu, prostor č. 12, ulici Kateřinská 156
Sentivanovi Vladimíru, prostor č. 12, v ulici Kateřinská 156
2. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu
Bezuchovi Jakubovi, prostor č. 7, v ulici Kateřinská 156
Bendikové Olze, prostor č. 9, v ulici Kateřinská 156
Šedému Robertu, prostor č. 15, v ulici Kateřinská 156
3. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci
Valáškovi Karlovi, byt č. 403, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172
Třešňákové Aleně, byt č. 208, o velikost 1+kk, v ulici Krejčího 1174
Vackové Zdeňce, byt č. 404, o velikosti 1+kk, v ulici Krajčího 1174
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Eichlerovi Miroslavu, byt č. 305, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173
Berešovi Ladislavovi, byt č. 37, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969
Bartoníčkovi Milanovi, byt č. 19, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 (výměna)
náhradníky: Záhorák Zdeněk, Matysová Mária
4. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS)- dvojice
manželům Melicharovým Haně a Josefovi, byt č. 508, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1172
náhradníky: manželé Pavlíčkovi Miloslava a Jaromír
5. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (bezbariérové - upravitelné)
Bolkovi Martinovi, byt č. 10, o velikosti 3+1, v ulici Česká 617
náhradník: Dundová Jana
6. Přidělení bytů startovacích
Pavlatovi Jaroslavu, byt č. 26, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577
náhradník: Ing. Blekta Přemysl
Koutníkovi Romanovi, byt č. 31, o velikosti 3+kk v ulici Krajní 1579
Václavíkové Lucii, byt č. 29, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1580
náhradník: Ing.Blekta Přemysl
7. Přidělení bytů standardních
Matějcové Janě, byt č. 4, o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208
náhradník: Kroužek Lukáš
Billimu Pavlovi, byt č. 28, o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208
náhradník: Fischová Hana
8. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným
Výbochové Anně, byt č. 306, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1203
Grundzové Anně, byt č. 306, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205
9. Udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení DPS – jednotlivci panu:
Petkovi Petkovovi Dimitrovovi
10. Využití bytu č. 3, Burianova 969 pro navýšení kapacity odlehčovací služby zajišťované
Centrem pro zdravotní a sociální péči Liberec, p. o.
doporučuje
vyvolat jednání s a.s. Interma, o snížení nebo odpuštění kauce u bytů s věcně usměrňovaným
nájemným
a ukládá
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního,
1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu:
s Mašatou Jiřím a Sentivanem Vladimírem
T: únor 2013
2. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců:
s Bezuchou Jakubem, Bendikovou Olgou a Šedým Robertem
T: únor 2013
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci:
s Valáškem Karlem, Třešňákovou Alenou, Vackovou Zdeňkou, Eichlerem Miroslavem,
Berešem Ladislavem, Bartoníčkem Milanem,
náhradníky: Záhorák Zdeněk, Matysová Mária
T: únor 2013
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4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice:
s manželi Melicharovými Hanou a Josefem
náhradníky: manželé Pavlíčkovi Miloslava a Jaromír
T: únor 2013
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (bezbariérový - upravitelný)
s Bolkem Martinem,
náhradník: Dundová Jana
T: únor 2013
6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací
s Pavlatou Jaroslavem, s Koutníkem Romanem, s Václavíkovou Lucií,
náhradník: Ing. Blekta Přemysl
T: únor 2013
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní
s Matějcovou Janou,
náhradník: Kroužek Lukáš
s Billim Pavlem,
náhradník: Fischová Hana
T:únor 2013
8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt s věcně usměrňovaným nájemným
s Výbochovou Annou, Grundzovou Annou,
T: únor 2013
9. Informovat pana Petka Petkovova Dimitrova o udělení výjimky
T: únor 2013
10. Uzavřít s CZaSP, p. o. , smlouvu o výpůjčce na byt č. 3, Burianova 969
T: únor 2013
11. Zajistit termín jednání mezi SML a Intermou, a. s.
T: březen 2013

Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec - schválení dodatku
k mandátní smlouvě a změny v příloze mandátní smlouvy
Tento bod byl stažen z programu jednání.

USNESENÍ Č. 44/2013
Žádost o stažení výpovědi z nájmu
Rada města po projednání
neschvaluje
stažení výpovědi z nájmu paní Janě Gabčové,
a ukládá
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, informovat
paní Janu Gabčovou o rozhodnutí rady města.
T: ihned
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USNESENÍ Č. 45/2013
Žádost o stažení výpovědi z nájmu
Rada města po projednání
schvaluje
stažení výpovědi z nájmu paní Monice Maxové,
a ukládá
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, informovat
paní Moniku Maxovou o rozhodnutí rady města.
T: ihned

USNESENÍ Č. 46/2013
Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Hajerových
Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 48 měsíců s paní Šárkou Hajerovou a panem
Jaroslavem Hajerem
a ukládá
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o
splátkách s lhůtou splatnosti 48 měsíců s paní Šárkou Hajerovou, a panem Jaroslavem Hajerem.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 47/2013
Změna v personálním složení Správní rady Fondu prevence SML
Rada města po projednání
odvolává
Juliuse Bocka z funkce člena Správní rady Fondu prevence SML
a jmenuje
Annu Švejdovou do funkce členky Správní rady Fondu prevence SML
a ukládá
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání a jmenování člena Správní rady
Fondu prevence SML.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 48/2013
Žádost o udělení výjimky ze Směrnice rady města Liberec č. 2/2012 RM k
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
udělení výjimky ze Směrnice rady města č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek a zadání
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zakázky malého rozsahu na služby jednomu dodavateli a to obecně prospěšné společnosti
Středisko pro ranou péči Liberec
a ukládá
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, seznámit
zástupce obecně prospěšné společnosti Středisko pro ranou péči Liberec s rozhodnutím rady města
a zajistit podpis smlouvy o poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 49/2013
Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů a
na rozvoj infrastruktury obce z Ministerstva vnitra ČR
Rada města po projednání
schvaluje
podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MVČR na zajištění bydlení azylantů a
na rozvoj infrastruktury obce
a ukládá
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru, zajistit podání žádostí o
dotace na MVČR.
T: únor 2013

USNESENÍ Č. 50/2013
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Naděje
Rada města po projednání
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč občanskému sdružení Naděje na
zajištění provozu nízkoprahového denního centra v objektu Valdštejnská 259, Liberec;
a ukládá
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města
Liberec.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 51/2013
Změna letištního řádu letiště Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
Změnu letištního řádu letiště Liberec
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ukládá
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis a předání dokumentu Aeroklubu Liberec.
Termín: ihned

USNESENÍ Č. 52/2013
Smlouvy o výpůjčce laboratorního vybavení mezi SML a ZŠ v rámci projektu
„Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce laboratorního vybavení se školskými příspěvkovými organizacemi
města:
- Základní školou, Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1,
- Základní školou, U Soudu 369/8, 460 01 Liberec 2,
- Základní školou, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13,
- Základní školou, U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7,
- Základní školou, Křížanská 80, 460 10 Liberec 20,
- Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, 460 01 Liberec 5,
- Základní školou, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6,
- Základní školou Liberec, Aloisina výšina 642, 460 01 Liberec 6,
- Základní a Mateřskou školou, Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3,
- Základní školou, ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1
a společností DOCRINA - základní škola, s.r.o., Na Perštýně 404, 460 01 Liberec IV
a ukládá
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smluv o výpůjčce laboratorního
vybavení s výše uvedenými školskými příspěvkovými organizacemi města a společností
DOCTRINA - základní škola, s.r.o.
Termín: 01/2013

USNESENÍ Č. 53/2013
Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020
Rada města po projednání
souhlasí
s projektovým záměrem Aktualizace strategie rozvoje města a zahájením jeho realizace,
jmenuje
Ing. Danu Štefanovou, vedoucí oddělení rozvojové koncepce, koordinátorem tvorby Aktualizace
strategie rozvoje města
a
Ing. Pavlínu Prášilovou, manažerkou strategie-vedoucí projektu Aktualizace strategie rozvoje
města,
a ukládá
Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit záměr Aktualizace strategie rozvoje města a
zahájení realizace aktualizace k projednání zastupitelstvu města.
Termín: leden 2013
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USNESENÍ Č. 54/2013
Aktualizace indikativního seznamu a finančního plánu IPRM Liberec - zóna
"Lidové sady"
Rada města po projednání
souhlasí
s aktualizací indikativního seznamu a finančního plánu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ dle
důvodové zprávy
a ukládá
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu a
finančního plánu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ ke schválení zastupitelstvu SML.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 55/2013
Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Rada města po projednání
souhlasí
1. s podmínkami a textem III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci
2. s vyhlášením III. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a
kvalitní život v Liberci
a ukládá
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit podmínky a text III. výzvy pro předkládání
projektových záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení
zastupitelstvu SML.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 56/2013
Harmonogram projednání návrhu územního plánu Liberec
Rada města po projednání
schvaluje
předložený materiál harmonogram projednání návrhu územního plánu Liberec dle přílohy tohoto
usnesení
a ukládá
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, pokračovat v přípravě projednání návrhu
nového územního plánu dle přílohy tohoto usnesení.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 57/2013
Návrh zadání 70. změny územního plánu města Liberec
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Rada města po projednání
souhlasí
s předložením materiálu Návrh zadání 70. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu
města Liberec,
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 70. územního plánu města Liberec,
a ukládá
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 70. změny
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.
Termín: do 31.1.2013

USNESENÍ Č. 58/2013
Uplatnění žádosti o dotaci MMR ČR - „Zpřístupnění zasedací místnosti"
Rada města po projednání
schvaluje
1. založení projektu „Radnice - zpřístupnění zasedací místnost“ v rámci připravované
bezbariérové trasy č. 1 úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec,
2. uplatnění žádosti o dotaci na akci „Radnice - zpřístupnění zasedací místnosti“ na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR,

a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
v souladu s vyhlášenými podmínkami pro poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akci „Radnice - zpřístupnění zasedací místnosti“
T: 15.2.2013

USNESENÍ Č. 59/2013
Možnosti řešení postupu vůči společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., po vydání
předběžného opatření Okresním soudem v Liberci
Rada města po projednání
schvaluje
provedení všech procesních a jiných vhodných kroků souvisejících s řízením o žalobě společnosti
ELTODO - CITELUM, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257
51 018 podané dne 20. srpna 2012 u Okresního soudu v Liberci, zejména (nikoli však výlučně)
provedení takových úkonů, které směřují k rozhodnutí příslušného soudu o ukončení smlouvy o
poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného
signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností ze dne 31. května 2006, obraně proti
stávajícímu postupu společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., tedy k uplatnění práv statutárního
města Liberec vůči společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o.,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a spolu s advokátní kanceláří Heřmánek &
Černý advokátní kancelář, s.r.o. zajistit provedení všech procesních a jiných vhodných kroků
souvisejících s řízením o žalobě společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., podané dne 20. srpna
2012 u Okresního soudu v Liberci.
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Termín: průběžně/2013

USNESENÍ Č. 60/2013
Základnová vysílací stanice pro síť TETRA (BTS),
Návrh dalšího řešení
Rada města po projednání
schvaluje
pověření advokátní kanceláře Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. k provedení veškerých
vhodných kroků souvisejících s uplatněním práv statutárního města Liberce vůči společnosti
ELTODO - CITELUM, s.r.o., ohledně vadně dodané základnové vysílací stanice pro síť TETRA
(BTS), a to na základě předchozí konzultace s následujícími zástupci města: Bc. Davidem
Novotným, Mgr. Janem Audym a panem Lukášem Martinem
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, panem Lukášem Martinem, náměstkem
primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu a panem Mgr. Janem Audym,
vedoucím odboru právním a veřejných zakázek, zajistit provedení veškerých vhodných kroků
souvisejících s uplatněním práv statutárního města Liberce vůči společnosti ELTODO-CITELUM,
s.r.o., ohledně vadně dodané základnové vysílací stanice pro síť TETRA (BTS) advokátní
kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o.
Termín: 06/2013

USNESENÍ Č. 61/2013
Smluvní vztah mezi městem Liberec a společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o.,
Smlouva o právním zastoupení Statutárního města Liberec advokátní kanceláří
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. ve věci plnění smlouvy Statutárním
městem Liberec a společností ELTODO - CITELUM, s.r.o., po 1. 1. 2013
Rada města po projednání
schvaluje
smlouvu o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý
advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 64 551 ve věci plnění Smlouvy o poskytování služeb, nájmu
veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě
dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31.5.2006 se společností ELTODO CITELUM, s.r.o., IČ: 25751018, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 a
Statutárním městem Liberec po 1.1.2013, a to na základě článku VIII. (Výjimky z věcné
působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012
RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem
právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu.
Termín: 01/2013
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USNESENÍ Č. 62/2013
Vyřazení části místních komunikací ze sítě místních komunikací
Část komunikace Blažkova a vybraná část Soukenného náměstí
Rada města po projednání
schvaluje
předložený návrh na vyřazení ze sítě místních komunikací - část komunikace Blažkova a vybraná
část Soukenného náměstí a to p.p.č. 1528/3, 1528/6, 5829/3, 1528/24 a části pozemků č. 4035/13,
4035/12 vše v k. ú. Liberec, které jsou ve vlastnictví Statuárního města Liberec tj. pěší
komunikace ze sítě místních komunikací a p.p.č. 5821/8, 5821/7 vše v k. ú. Liberec, které jsou ve
vlastnictví Statuárního města,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku,
1. podat návrh na vyřazení ze sítě místních komunikací - část komunikace Blažkova a vybraná
část Soukenného náměstí a to na p.p.č. 1528/3, 1528/6, 5829/3, 1528/24 a části pozemků č.
4035/13, 4035/12 (dle předložené katastrální mapy) a p.p.č. 5821/8, 5821/7 vše v k. ú. Liberec,
které jsou ve vlastnictví Statuárního města Liberec (dle geometrického plánu) Magistrátu
města Liberce, odboru dopravy
T: 02/2013 - kontrolní
2. zajistit vklad p.p.č. 5821/8 a 5821/7 v k. ú. Liberec (Soukenné náměstí), obec Liberec do
katastru nemovitostí
T:02/2013 - kontrolní

USNESENÍ Č. 63/2013
Hromadný podnět k zákazu zastavení - Jeřmanická
Rada města po projednání
bere na vědomí
hromadnou žádost o změnu dopravního režimu přijatou dne 17.12.2012 pod čj. 174667/12
podatelnou Statutárního města Liberce,
a schvaluje
1. předložit vedení samospráv dotčených bytových domů návrh s novým umístěním
kontejnerového stání s přihlédnutím k návrhům dopravní komise,
2. v případě odsouhlasení přemístění kontejnerových stání ze strany samospráv dotčených
bytových domů, zajistit zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské
činnosti s vydáním povolení od stavebního úřadu, včetně následné realizace v roce 2013,
3. po realizaci stavby nových kontejnerových stání zajistit obnovení původního dopravního
režimu,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. písemně informovat kontaktní osobu hromadné žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce
Termín: leden 2013
2. zajistit realizaci přijatého usnesení
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Termín: prosinec 2013

USNESENÍ Č. 64/2013
Rozpočet 2013 - převod běžných finančních prostředků v rámci odboru správy
veřejného majetku
Rada města po projednání
bere na vědomí
převod běžných finančních prostředků v rámci odboru správy veřejného majetku

a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení v radě města
předložit potřebné podklady k převodu běžných finančních prostředků na odbor ekonomiky.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 65/2013
Založení projektů "Bezpečný přechod 2012"
1. Liberec - Zhořelecká
2. Liberec - Sokolská
Rada města po projednání
schvaluje
Založení projektů bezpečný přechody:
1. Liberec - Zhořelecká
2. Liberec - Sokolská

a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. v souladu s „Informací o schválené akci“ Státního fondu dopravní infrastruktury ČR zajistit
podklady pro uvolnění dotace na akce (a) Liberec - Zhořelecká a (2) Liberec - Sokolská zajistit
- kopii Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem a to na základě provedeného výběrového
řízení,
- čestné prohlášení, že zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném
znění,
- doklad o zřízení účtu u ČNB,
- sdělení jména osoby oprávněné za organizaci smlouvu podepsat vč. dokladu o volbě
KT 05/2013
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajisti uzavření Smlouvy o spolupráci
s ŘSD, před jejím uzavřením předložit tento návrh ke schválení radě města
KT 03/2013
3. do nejbližšího rozpočtového opatření nárokovat finanční částku 1,085 mil. Kč na
dofinancování akce přechod Sokolská ul., dále pak pro obě akce finanční prostředky ve výši
260.000,- Kč na zajištění Odborného technického dozor investora (TDI) vč. zajištění plánu
BOZP a koordinátora BOZP realizační projektovou dokumentaci
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USNESENÍ Č. 66/2013
Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012
Rada města po projednání
souhlasí
s vyúčtováním dotace na podporu recyklace odpadů v roce 2012, přidělené následujícím
žadatelům:
1. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o.
2. ZO ČSOP Armillaria
3. Mgr. Květoslava Morávková
4. ČSOP ZP Kateřinky
a ukládá
Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit vyúčtování dotace na jednání zastupitelstva dne
31.1.2013.

USNESENÍ Č. 67/2013
Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2013
Rada města po projednání
schvaluje
1. zveřejnění výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu
Statutárního města Liberce
2. základní pravidla pro poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadu z rozpočtu SML
3. formulář žádosti o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů
a ukládá
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit vyvěšení výzvy
k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů.
T: únor 2013

USNESENÍ Č. 68/2013
Změna jízdních řádů městské dopravy v Liberci od 4.2.2013
Rada města po projednání
schvaluje
změnu jízdních řádů městské dopravy v Liberci od 4.2.2013.

USNESENÍ Č. 69/2013
Cenový návrh služeb na rok 2013, předložený společností A. S. A. Liberec, s. r. o.,
jako Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady
na území Statutárního města Liberec č. SO9/30063, v souvislosti se změnou
daňových předpisů - sazby DPH
Rada města po projednání
souhlasí
s navýšením ceny za zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území Statutárního města
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Liberec v souladu se změnou daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, a to
navýšení DPH o 1 procentní bod, ze 14 % na 15%
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území
Statutárního města Liberec, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností A. S. A.
Liberec, s. r. o.,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis Dodatku č. 2
ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území Statutárního města
Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 70/2013
Kostelní ulice - oprava komunikace - II. etapa u kostela Sv. Antonína
Architektonická studie, dopravní režim a archeologický dohled a výzkum
Rada města po projednání
schvaluje
1. architektonickou studii řešení prostoru v kolem kostela sv. Antonína (zpracovanou Ing. arch.
Borisem Šonským, 04/2012) jako závazný podklad pro rekonstrukci komunikace Kostelní u
kostela Sv. Antonína
2. ponechat stávající dopravní režim na komunikaci Kostelní s parkovacími místy pro rezidenty
a zrušení parkovacích míst pro návštěvníky v prostoru hlavního vchodu do kostela sv.
Antonína
3. uzavření smluvního dokumentu s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o
zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro akci „Kostelní ulice - oprava komunikace II. etapa u kostela Sv. Antonína“ v roce 2013
4. po realizaci akce provést rozúčtování nákladů na archeologický dohled a výzkum alikvótním
dílem mezi město Liberec a vlastníky technické infrastruktury, kteří prováděli opravu vedení
svých inženýrských sítí v rámci předmětné akce
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit zpracování projektové dokumentace pro další stupeň stavebního řízení
Termín: duben 2013
2. zajistit realizaci akce Oprava komunikace Kostelní u kostela Sv. Antonína
Termín: prosinec 2013
3. zajistit rozúčtování nákladů na archeologický dohled a výzkum alikvótním dílem mezi město
Liberec a vlastníky technické infrastruktury, kteří prováděli opravu vedení svých inženýrských
sítí v rámci předmětné akce
Termín: prosinec 2013
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USNESENÍ Č. 71/2013
„Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec“
Smlouva o provedení překládky telekomunikační sítě
Rada města po projednání
schvaluje
stavbu „Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec“
1. předložený návrh „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě“ a to mezi Telefónicou Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4, Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a Statutárním městem Liberec se sídlem Náměstí Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec 1
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení předloženého
návrhu „Smlouvy“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření
příslušného smluvního dokumentu „Smlouva o provedené překládky podzemního vedení a
zařízení veřejné komunikační sítí„ a to mezi Telefónicou Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze
4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 a Statutární město Liberec se sídlem Náměstí Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec 1
T: 02/2013 - kontrolní

USNESENÍ Č. 72/2013
Podchod pod mostem v ulici Norská - postoupení práv a povinností
rozhodnutí o dalším postupu
Rada města po projednání
schvaluje
návrh Jezdeckého klubu Liberec spočívající v postoupení práv a povinností stavebníka týkajících
se akce „Podchod pod mostem přes řeku Nisu v ulici Norská“ ze Statutárního města Liberec na
Jezdecký klub Liberec a souběžným uzavřením dodatku č.1 dohody o vzájemném postupu a
spolupráci ze dne 26.11.2009 spočívajícím ve zrušení článku 3 této dohody této s podmínkou
přidělení dotace z fondů EU
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek upravit návrh smlouvy o postoupení práv a
povinností a návrh dodatku č. 1 dohody o vzájemném postupu dle přijatého usnesení včetně
zajištění oboustranných podpisů příslušných smluvních dokumentů.
Termín: 03/2013

USNESENÍ Č. 73/2013
Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa
Žádost o změnu technického řešení
Rada města po projednání
bere na vědomí
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Žádost občanského sdružení Staré město Liberec o změnu již schválené projektové dokumentace
II. etapy akce „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“,
schvaluje
realizace II. etapy akce „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ podle projektové dokumentace
zpracované firmou Valbek, spol. s. r. o. (DUR z 11/2010, zak. č. 10 LI31 012) upravené podle
výsledku dotazníkové akce v listopadu 2011
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, pokračovat v přípravě
dalších etap realizace akce „Lokalita Lesní - oprava komunikací“ podle přijatých usnesení rady
města Liberce a projektové dokumentace veřejně projednané v roce 2011
Termín: 02/2013

USNESENÍ Č. 74/2013
Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického
Rada města po projednání
schvaluje
1. realizaci akce „Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického“
2. výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města
Liberce, a. s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017
3. uzavření smlouvy na realizaci akce „Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického“ 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 ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. na akci „Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického“ 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: 31.1.2013
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného
smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Oprava chodníků Na
Pískovně a Vrchlického“
T: 06/2013

USNESENÍ Č. 75/2013
Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě
Rada města po projednání
schvaluje
1. realizaci akce „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě“
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2. výběr dodavatele stavebních prací a to společnosti Technické služby města Liberce, a. s.,
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017
3. uzavření smlouvy na realizaci akce „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po
zimě“ 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 ukládá
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. na akci „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě“ 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: 25007017
T: 31.1.2013
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného
smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Opravy výtluků na
komunikacích ve vlastnictví SML po zimě“
T: 06/2013

USNESENÍ Č. 76/2013
PD investičních akcí - dodatky SOD se spol. VALBEK
"Horní Hanychov - dostavba jednotných kanalizací"
"Pod Ještědem - dokončení splaškové kanalizace"
Rada města po projednání
schvaluje
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 “Horní Hanychov dostavba jednotných kanalizací“ se společností Valbek, spol. s. r. o., IČ: 48266230, Vaňurova
505/17, 460 01 Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do
31.1.2014
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 "Pod Ještědem dokončení splaškové kanalizace" se společností Valbek, spol. s. r. o., IČ: 48266230, Vaňurova
505/17, 460 01 Liberec - prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do
31.12.2014
a ukládá
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s oborem
právním a veřejných zakázek připravit dodatky k příslušným smlouvám o dílo a následně zajistit
oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů.
T: únor 2013

USNESENÍ Č. 77/2013
Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva
Uzavření dodatku k plánovací smlouvě
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Rada města po projednání
souhlasí
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě „Komunikace Nedbalova“ č.19/11/0097 a to změnu
podmínky pro uzavření darovací smlouvy do 30.6.2014 mezi JUDr. Marcelou Alinčovou a
Statutárním městem Liberec
a ukládá
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1 k plánovací smlouvě
„Komunikace Nedbalova“ č. 19/11/0097
T: 02/2013
2. dodatek č. 1 k plánovací smlouvě „Komunikace Nedbalova“ č.19/11/0097 předložit
zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení
T: 01/2013

USNESENÍ Č. 78/2013
Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací místnost č.
202)
Rada města po projednání
schvaluje
prodloužení bezplatné zápůjčky obrazů od Oblastní galerie v Liberci, v zasedací místnosti č. 202
v budově radnice. Jedná se o tyto obrazy:
1. K. Schweninger - Pohled od Ještědu k Liberci, 1880
olej, plátno, 86 x 139 cm
značeno vlevo dole: Carl Schweninger, 1880
inv. č. O 392
pojistná cena:
250.000,- Kč
2. W. F. Jäger - Liberec od Harcova
olej, plátno, 119,5 x 140 cm
značeno vlevo dole: W. F. JÄGER
inv.č.: O 1273
pojistná cena:
280.000,- Kč
3. W. F. Jäger - Pohled na frýdlantský zámek
olej, plátno, 95 x 67 cm
značeno vlevo dole: W. F. JÄGER
inv.č.: O 1275
pojistná cena:
220.000,- Kč
a ukládá
Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření příslušný Dodatek
č. 7 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 ze dne 23.11.2004.
Termín: 01/2013
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USNESENÍ Č. 79/2013
Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací místnost č.
210)
Rada města po projednání
schvaluje
prodloužení bezplatné zápůjčky obrazů od Oblastní galerie v Liberci, v zasedací místnosti č. 210
v budově radnice. Jedná se o tyto obrazy:
1. Karel Postl - Zámek Grabštejn, 1815
olej, plátno, 108,8 x 154 cm
inv.č.: O 451
pojistná cena:

500.000,- Kč

2. Karel Postl - Zámek Frýdlant, 1815
olej, plátno, 109 x 154 cm
inv.č.: O 450
pojistná cena:

500.000,- Kč

3. Mánes Antonín - Zámek Lemberk, 1818
olej, plátno, 109 x 153,5 cm
inv.č.: O 452
pojistná cena:
800.000,- Kč
a ukládá
Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření příslušný Dodatek
č. 4 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 7/2009 ze dne 20.2.2009.
Termín: 01/2013

USNESENÍ Č. 80/2013
Výpověď smlouvy o nájmu č. 2947200610 mezi Statutárním městem Liberec a
Českými drahami, a. s.
Rada města po projednání
schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu č. 2947200610 mezi Statutárním městem Liberec a Českými drahami,
a. s. ,
a ukládá
Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu, zaslat
uvedené společnosti výpověď ze smlouvy o nájmu č. 2947200610 mezi Statutárním městem
Liberec a Českými drahami, a. s.
T: neprodleně
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USNESENÍ Č. 81/2013
Žádost o použití znaku města
Rada města po projednání
schvaluje
použití znaku města na pamětních medailích Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové organizace
a ukládá
Pavlíně Stránské, pověřené vedoucím odboru kancelář primátorky, vyrozumět žadatele o usnesení
rady města.
T: neprodleně

Výběrové řízení na poradenskou společnost - akvizice společnosti TSML, a. s.
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

USNESENÍ Č. 82/2013
Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a. s.
Rada města po projednání
doporučuje
delegovat Ing. Mgr. Petra Černého, člena rady města, jako zástupce Statutárního města Liberce na
jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ( IČ: 27283933, se sídlem
Liberec I. Staré Město, Husova 10, PSČ 460 03), která se koná dne 1. února 2013 od 13.00 hodin
v sídle společnosti
a ukládá
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu města k projednání.
T: 31.1.2013

USNESENÍ Č. 83/2013
Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2012
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu
a souhlasí
s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou
navrženy v předložené zprávě.

USNESENÍ Č. 84/2013
Hodnocení 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 11. a 13. 12. 2012 a
11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2012
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Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se
konalo dne 29. listopadu a 13. prosince 2012 a 11. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se
konalo 13. prosince 2012, primátorku, náměstky primátorky, členy představenstva DPMLJ, a. s., a
předsedy politických klubů ČSSD, Liberec občanům, ODS, KSČM, USZ a nezařazených.

USNESENÍ Č. 85/2013
Organizační zajištění 1. řádného zasedání zastupitelstva města konaného
dne 31. ledna 2013
Rada města po projednání
schvaluje
konání 1. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. ledna 2013 v 15.00 hodin
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Program prevence kriminality na rok 2013 pro město Liberec
4. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové
organizace
5. Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Hujerových
6. Majetkoprávní operace
7. Vydání historického majetku města - Česká republika - Armádní Servisní, příspěvková
organizace
8. Vydání historického majetku města - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
9. Vydání historického majetku města - Pozemkový fond České republiky
10. Vydání historického majetku města - Ministerstvo obrany České republiky
11. Předkupní právo - Mediační agentura ČR, s. r. o.
12. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Naděje, o. s.
13. Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012
14. Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva
Uzavření dodatku k plánovací smlouvě
15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012
16. Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města Liberec
17. Změna v personálním složení Správní rady Fondu prevence SML
18. Návrh zadání 70. změny Územního plánu města Liberec
19. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na projekt „Bazén
Liberec“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“
20. Aktualizace indikativního seznamu a finančního plánu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“
21. Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní
život v Liberci
22. Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020
23. Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
24. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2012
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 29. 11. 2012 a 13. 12. 2012, a z 11. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo
13. 12. 2012
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
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Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:
I. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2012
II. Konání festivalu Benátská noc 2013
Přílohy: k usnesení č. 56/2013

V Liberci dne 29. ledna 2013

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.
primátorka města

Bc. Jiří Šolc, v . r.
náměstek primátorky
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Příloha k usnesení č. 56/2013

Předpokládaný harmonogram představení a projednání návrhu územního plánu Liberce


Představení návrhu územního plánu zastupitelům SML a Vratislavice nad Nisou a
členům výboru pro rozvoj a územní plánování je vázáno na dohodovací řízení
pořizovatele s dotčenými orgány.
Termín: čtvrtek 21. února 2013 od 15 hod, historická budova radnice, zasedací
místnost č. 11.



Administrace návrhu ÚP ze strany pořizovatele dle zákona, úprava návrhu ÚP
projektantem.
Termín: do konce března



Zveřejnění informací o projednání návrhu ÚP (web, budova radnice, budova magistrátu,
veřejné prostory, zpravodaj, dopravní podnik)
Termín: 2. dubna 2013 (nebo do konání první veřejné besedy)



Veřejné besedy k návrhu ÚP města Liberce
Termíny: v úterý a ve čtvrtek od 17 hod. v období 9. dubna až 6. června dle
následujícího seznamu.
Besedy budou pořádány v různých částech města a budou zaměřeny na jednotlivé části
města.



Veřejné projednání návrhu ÚP města Liberce
Termín: čtvrtek 13. června 2013 v 15 hod (může být změněno), předpokládané místo
konání je v kulturním domě, Soukenné náměstí

Veřejné besedy k návrhu územního plánu Liberce v roce 2013
Vysvětlivky:
a. předpokládané místo konání
b. přibližné počty osob při představování konceptu územního plánu Liberec v roce 2011
c. pouze předpokládaný termín ve vztahu k místu konání (je možné vzájemně měnit v závislosti na
zajišťování jednotlivých místností nebo kolizí s pořádáním jiných akcí)

1) Liberec – centrum, Lidové sady (bez sídliště Králův Háj, část Jeřáb - před nádražím)
a. Lidové sady - PKO
b. 250 + 50
c. út 9.4.2013 od 17 hod.
2) Ruprechtice, Rudolfov
a. Ruprechtice - ZŠ nám. Míru
b. 250
c. čt 11.4.2013 od 17 hod.
3) Kateřinky u Liberce, Radčice u Krásné Studánky
a. Ruprechtice - ZŠ nám. Míru
b. 130
c. út 16.4.2013 od 17 hod.
4) Kunratice u Liberce, Starý Harcov, Liberec – sídliště Králův Háj
a. Sídliště Kunratická - ZŠ Aloisina výšina
b. 80 + 90
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c. čt 18.4.2013 od 17 hod.
5) Vratislavice nad Nisou
a. Vratislavice nad Nisou - Kulturní centrum 101010
b. 130
c. út 23.4.2013 od 17 hod.
6) Rochlice, Horní Růžodol
a. Sídliště Rochlice - ZŠ Dobiášova
b. 130
c. čt 2.5.2013 od 17 hod.
7) Doubí u Liberce, Vesec u Liberce
a. Vesec - ZŠ Česká
b. 280
c. út 7.5.2013 od 17 hod.
8) Františkov u Liberce, Janův Důl u Liberce, Liberec – část Jeřáb - za nádražím
a. Františkov - ZŠ Švermova
b. 100
c. čt 9.5.2013 od 17 hod.
9) Hluboká u Liberce, Dolní Hanychov, Horní Hanychov, Pilínkov
a. Hanychov - ZŠ Ještědská
b. 290
c. út 14.5.2013 od 17 hod.
10) Horní Suchá u Liberce, Ostašov u Liberce, Karlinky
a. Ostašov - ZŠ v ul. Křižanská
b. 300
c. čt 16.5.2013 od 17 hod.
11) Machnín
a. Machnín - ZŠ v ul. Heřmánková
b. 70
c. út 21.5.2013 od 17 hod.
12) Růžodol I., Nové Pavlovice, Staré Pavlovice
a. Staré Pavlovice - ZŠ Jabloňová
b. 100 + 60
c. čt 23.5.2013 od 17 hod.
13) Krásná Studánka
a. Krásná Studánka - Hospoda na hřišti
b. 100
c. út 4.6.2013 od 17 hod.
14) komplexní beseda před veřejným projednáním - rezervní beseda
a. centrum města, dostupná místnost pro všechny (radnice, KÚ)
c. čt 6.6.2013 od 17 hod.
Datum a místo konání může být u jednotlivých besed měněno v závislosti na zajišťování jednotlivých místností
nebo kolizí s pořádáním jiných akcí. Materiál nebyl schválen radou města, proto není nijak závazný.
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