
U S N E S E N Í  
Z 5. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 12. 3. 2013 

 
Ustanovení Ekonomické rady města          

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 172/2013 

Majetkoprávní operace  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Pronájem pozemků  

1. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1094/1 – 191 m2 (odstavná 
plocha), k. ú. Horní Růžodol na dobu neurčitou za roční nájemné 13.370,-Kč a každoroční zvýšení 
růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro paní Janu Milerovou. 

2. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 82/26 – 28 m2 (zahrada), k. 
ú. Ruprechtice na dobu neurčitou za roční nájemné 280,-Kč pro pana Františka Peršína. 

3. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1781 – 200 m2 (zahrada) a 
210 m2 (údržba pozemku a sekání trávy), k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 
2.100,- Kč pro manželé MgA. Tomáše a Mgr. Radku Pašekovi. 
 
II. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 136 m2 v ul. Orlí 139, Liberec 3, 
pro EURO-BRIDGE Liberec o.p.s., Orlí 141/9, Liberec 3, IČ: 27275710, nájemné 1,- Kč/m²/rok, 
smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady. 
 
III. Změnu usnesení RM 
1. Rada města dne 12. 3. 2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 67/2012/II/4 ze dne 31. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky na pozemku p. č. 5899/2, 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 cenu 5000,- Kč bez DPH. 
 
2. Rada města dne 12. 3. 2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/3 ze dne 17. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky na pozemku p. č. 5899/2, k. ú. 
Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1177, 1176/23, k. ú. Liberec a budovy č. p. 420, Liberec IV – Perštýn, na pozemku p. č. 1177, k. ú. 
Liberec, kterým je v současné době Doležil Petr, Lejsek Jan, MUDr., Strouhal Václav, DiS., 
Šumaj Rudolf, MUDr., za cenu 5000,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města dne 12. 3. 2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 13/2010/IX/9 ze dne 19. 1. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení:  
ba) kanalizace a vodovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2208/18, 
k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníky pozemků p. 

 



 
 
 
 
 

2

č. 2208/13, 2208/14, 2209/10, k. ú. Ruprechtice, kterými jsou v současné době manželé Mgr. 
Lukáš Sedlatý a Mgr. Anna Sedlatá, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
bb) zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č. 2208/18, k. ú. Ruprechtice na 
dobu neurčitou pro vlastníky pozemků p. č. 2208/13, 2208/14, 2209/10, k. ú. Ruprechtice, kterými 
jsou v současné době manželé Mgr. Lukáš Sedlatý a Mgr. Anna Sedlatá, za cenu 132,- Kč/m2 bez 
DPH. 
 

IV. Věcná břemena 

1. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 47/1, 446/1, 490, 495, 1088/2, 
1092/2, 1424/8, 1457/17, 1503/1, 1503/2, 1507/1, 1508, 1511/1, 1516/1, 1946/1, 1947, 5754, 
5780/19, 5784, 5786/1, 5787/2, 5787/3, 5788/2, 5789/1, 5789/2, 5790, 5791/1, 5792, 5794/1, 
5808/1, 5812/1, 5814, 5815, 5818, 5830, 5866, 5870/1, 5874, 5875, 5905, 5933, 5954, 5957, 
5978/13, 6007/2, 6007/7, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro GTS 
Czech s. r. o., Praha 3 – Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ 28492170, za podmínky 
složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 433/1, 446/1, 528/2, 566, 567/3, 
902, 1092/2, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1511/1, 1516/1, 1516/9, 1932/1, 4001/18, 4009/3, 
4025/1, 4025/4, 4026/1, 5767, 5770/1, 5782, 5784, 5785, 5786/1, 5787/3, 5788/2, 5789/2, 5797, 
5808/1, 5819/1, 5819/2, 5819/4, 5822, 5824, 5832, 5834, 5869, 5874, 5875, 5905, 5938/1, 5954, 
5973, 5991, 6006, 6007/2, 6007/4, 6007/5, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby komunikačního 
zařízení pro GTS Czech, s. r. o., Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ 
28492170, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění                          
uložení  el. přípojky NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích / p. č. 1092/2, k. 
ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: PHG, s.r.o., Boloňská 304, 109 
00 Praha 15, IČ: 24763322, za cenu 3.250,- Kč bez DPH.  
 
4. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění 
přístupovélávky a uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 4542/2, 6147, k. ú. Liberec a na pozemku p. č. 428/1, k. ú. Janův Důl u 
Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Vodafone Czech Republic, a. s., 
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10,  IČ: 25788001, za podmínky složení zálohy ve výši 16.500,- 
Kč bez DPH. 
 
5. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemní kabelové 
přípojky NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6026, k. ú. Liberec, 
na dobu existence stavby ve prospěch Technické univerzity v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 
I - Staré Město, 461 17 Liberec, za podmínky složení zálohy ve výši 2.375,- Kč bez DPH. 
 
6. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6043, 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 cenu 1. 000,- Kč bez DPH. 
 
7. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
plynovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 128/3, k. ú. 
Horní Hanychov, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 128/5, k. ú. Horní 
Hanychov, kterým jsou v současné době Polanský Petr Mgr. a Polanská Yvona, za podmínky 
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složení zálohy ve výši 5.075,- Kč bez DPH. 
 
8. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN + přípojkové skříně SS100, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. 
č.445/1 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 jistiny ve výši 
1.500,- Kč.  
 
9. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3/1, 3/5, 3/8, 3/9, 3/11, 3/17, 
3/28,9, 23/1, 26/1, 1305/32, 1305/40, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby komunikačního 
zařízení pro Telefónicu Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 
60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 114.000,- Kč bez DPH. 
 
10. Rada města dne 12. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1018, k. ú. Machnín, na dobu existence stavby 
příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 62/25,  k. ú. Machnín, jehož 
vlastníkem je v současné době:  KANZEN Invest, s.r.o., Ruprechtická 164/2b, Liberec I - Nové 
Město, 460 01, IČO: 28747682 za podmínky složení zálohy ve výši 2.100,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování jednotlivých 
materiálů dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 173/2013 

Změna nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 2501/05/0122     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 2501/05/0122 ze současné firmy ELMARCO, s.r.o., 
zastoupené jednatelem Peterem Hawlanem, se sídlem Svárovská 621, 460 01 Liberec 11 pro firmu 
MICONEX s.r.o., zastoupené jednateli Bc. Michalem Marešem a Ing. Ondřejem Veselovským, se 
sídlem V Horkách 76/18, 460 07 Liberec 9. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy reg. č. 
2501/05/0122 ze dne 3. 1. 2006 zůstávají v platnosti. 

USNESENÍ Č. 174/2013 

Změna doby trvání nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0300 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu doby trvání nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0300 na dobu určitou 15-ti let, tj. do roku 31. 
12. 2028 pro Fotbalový klub Krásná Studánka, zastoupená Lukášem Palánem se sídlem Hejnická 
52, 460 01  Liberec 31. Ostatní ustanovení smlouvy zůstanou zachována. 
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USNESENÍ Č. 175/2013 

Nevyužití předkupního práva - Alšova 1272, Liberec 1      

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr využití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: k bytové jednotce 
č.1272/1, 1272/2 a 1272/4 vše v budově čp. 1272, ul. Alšova, Liberec 1 postavené na pozemku p. 
č. 3215, k. ú. Liberec a ke spoluvlastnickým podílům o velikosti 6950/42232 (bj. 1272/1), 
12030/42232 (bj. 1272/2) a 9997/42232 (bj. 1272/4) na společných částech této budovy a na 
pozemcích p. č. 3215 a p. č. 3214/5, k. ú. Liberec, za cenu 1,200.000,- Kč/b. j. 1272/1, za cenu 
1,800.000,- Kč/bj. 1272/2 a za cenu 1,000.000,- Kč/b. j. 1272/4 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vypracování znaleckého posudku. 
 
 

Záměr pronájmu nebytové jednotkyč. 285/1 v budově Frýdlantská 285, Liberec 1 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 176/2013 

Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML - schválení seznamu 
vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení a schválení aktualizovaného znění 
zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. seznam vyzvaných uchazečů v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb „Poradenství 
v souvislosti s přípravou a realizací prodeje TSML, a.s.“ 
 

V rámci zadávacího řízení budou k předložení nabídky vyzvány tyto společnosti: 
 

1. BDO CA, s.r.o., se sídlem Marie Stejskalové 14, 616 00 BRNO, IČO: 25535269 
2. Deloitte Advisory, s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2,186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 

27582167 
3. Patria Corporate Finance, a.s., se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČO: 

25671413 
4. VKŠ, advokátní kancelár, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 22, Slovanský dům, 110 00 Praha 

1, IČO: 27635554 
5. Ernst & YOUNG, s.r.o., Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2, IČO: 26705338 
6. AQE advisors, a.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno - město, IČO: 

26954770 
 
2. aktualizované znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy v rámci výběrového 
       řízení pro veřejnou zakázku „ Poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje TSML,  
      a.s.“ 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky pro vyhlášení veřejné 
zakázky„Poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje TSML, a.s.“, a oslovení 
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uvedených uchazečů. 

T: ihned 
 
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
- informovat představenstvo TSML, a.s., o vypsání veřejné zakázky „Poradenství v souvislosti s 
přípravou a realizací prodeje TSML, a.s.“, a o nutnosti, aby představenstvo TSML, a. s., zajistilo: 

1. poskytnutí veškeré součinnosti vítězi veřejné zakázky „Poradenství v souvislosti s přípravou 
a realizací prodeje Technických služeb mesta Liberec, a.s.“, při plnění jeho povinností 

      dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb, spočívající zejména v: 
- poskytnutí potřebných dokumentů a informací na žádost vítěze či jediného akcionáře 

společnosti, a  
-      při přípravě a administraci dokumentů a zázemí pro právní a daňový audit Technických 

služeb města Liberec, a.s., ze strany zájemců o koupi, související komunikaci se 
        zájemci o koupi a vyřizování jejich požadavků dle pokynů vítěze či jediného akcionáře 

 
2. uzavření Smlouvy o důvěrném zacházení s informacemi 

T: bez zbytečného odkladu 
 
-  předat návrh Smlouvy o důvěrném zacházení s informacemi představenstvu TSML, a.s. 

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 177/2013 

Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice n. N. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 

I. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č.  2389/2, 2390/2, 2391, 2392 a 2393, při ul. 
Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, paní Romaně Šimůnkové, za kupní cenu 500.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. 
ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 178/2013 

Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové 
organizace, Ing. Aleny Routové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném 
znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace,  
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Ing. Aleny Routové, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 179/2013 

Změna usnesení - Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, 
příspěvkové organizace a Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 129/2013 ve znění: 
 

„Rada města po projednání  
souhlasí  
1. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace 

na počet 780 žáků a s navýšením oboru 79 - 01 - C/01 Základní škola na počet 780 žáků u 
Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace, s účinností od 1. září 
2013 

2. se snížením kapacity Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace 
na počet 480 žáků a se snížením oboru 79 - 01- C/01 Základní škola na počet 480 žáků u 
Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 
září 2013“, 

 

s o u h l a s í  

1. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace na 
počet 708 žáků a s navýšením oboru 79 - 01 - C/01 Základní škola na počet 708 žáků u 
Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace, s účinností od 1. září 2013 

2. se snížením kapacity Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace na 
počet 560 žáků a se snížením oboru 79 - 01 - C/01 Základní škola na počet 560 žáků u 
Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace s účinností od 1. září 
2013 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 180/2013 

Určení mateřské školy ke vzdělávání dětí jiného zaměstnavatele 

Rada města po projednání 

u r č u j e  
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v souladu s § 34, odst. 8. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, Mateřskou školu, Liberec, Klášterní 466/4, 
příspěvkovou organizaci v rozsahu maximálně jedné běžné třídy ke vzdělávání dětí zaměstnanců 
Krajské nemocnice Liberec, a.s., 

s t a n o v u j e  

v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, v platném znění, kritérium (v pořadí první hodnotící) pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání - dítě zaměstnance Krajské nemocnice Liberec, a. s., 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím ředitelku 
mateřské školy. 

T: neprodleně 
 

Určení mateřských škol ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného 
zaměstnavatele 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 181/2013 

Protokol z následné kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 
184/72, příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 182/2013 

Protokol z následné kontroly Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, 
příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při 
veřejnosprávní kontrole organizace Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková 
organizace, uskutečněné v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 183/2013 

Odvolání a jmenování člena komise pro rozvoj a strategické plánování 

Rada města po projednání 
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o d v o l á v á  

pana Lukáše Pohanku, z funkce člena komise pro rozvoj a strategické plánování, 
 

j m e n u j e   
 

Ing. Jiřího Mejsnara, do funkce člena komise pro rozvoj a strategické plánování  
 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a jmenování člena 
nového. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 184/2013 

Centrum aktivního odpočinku - dodatek č. 1 dotační smlouvy  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace projektu Centrum aktivního odpočinku - 
Lidové sady reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01203  

a  u k l á d á  

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

T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 185/2013 

Servis světelných signalizačních zařízení včetně nákupu materiálů ve městě 
Liberci po převzetí správy světelných signalizačních zařízení  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO TRAFFIC 
CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, jejímž předmětem plnění 
je zajištění servisu a údržby světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v maximálním 
celkovém finančním limitu za provedené činnosti ve výši 990.000,- Kč bez DPH, a to 
v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu 
města) „Směrnice rady měsra Liberec č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberce“ 

2. uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO TRAFFIC 
CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, jejímž předmětem plnění 
je zajištění dodávek materiálů pro světelná signalizační zařízení ve městě Liberci 
v maximálním celkovém finančním limitu za provedené činnosti ve výši 990.000,- Kč bez 
DPH, a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná 
výjimka pro radu města) „Směrnice rady měsra Liberec č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberce“ 

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. předložený návrh smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO 
TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, jejímž 
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předmětem plnění je zajištění servisu a údržby světelných signalizačních zařízení ve městě 
Liberci  

2. předložený návrh kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO 
TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO: 25680595, jejímž 
předmětem plnění je zajištění dodávek materiálů pro světelná signalizační zařízení ve městě 
Liberci 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 186/2013 

Servis veřejného osvětlení včetně nákupu materiálů ve městě Liberci po převzetí 
správy veřejného osvětlení  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností ELMOS LIBEREC, 
s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec 6, IČO: 47780126, jejímž předmětem plnění je zajištění servisu, 
provozu a údržby veřjného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve 
vlastnictví města Liberec v celkové ceně za provedené činnosti ve výši 767.800,- Kč bez DPH, 
a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro 
radu města) „Směrnice rady měsra Liberec č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberce“ 

2. uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností MONTEL, s.r.o., 
Krásná Studánka 118, Liberec 31, IČO: 48588903, jejímž předmětem plnění je zajištění 
dodávek materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve 
vlastnictví města Liberec v celkové ceně za provedené činnosti ve výši 843.373,- Kč bez DPH, 
a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro 
radu města) „Směrnice rady měsra Liberec č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberce“ 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. předložený návrh smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO 
ELMOS LIBEREC, s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec 6, IČO: 47780126, jejímž předmětem 
plnění je zajištění servisu, provozu a údržby veřjného a slavnostního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberec  

2. MONTEL, s.r.o., Krásná Studánka 118, Liberec 31, IČO: 48588903, jejímž předmětem plnění 
je zajištění dodávek materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního 
zařízení ve vlastnictví města Liberec  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů 

Termín: neprodleně 



 
 
 
 
 

10

USNESENÍ Č. 187/2013 

Dodatek o smlouvě o zpracování znaleckého posudku na vybrané dodávky a 
služby realizované společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smouvě o dílo uzavřené dne 25. ledna 2013 se společností AZET 
KONZULT - znalecký ústav, s.r.o., IČO: 29310652, se sídlem Zlín - Louky, Pod Šternberkem 
306, PSČ 763 02 na zpracování znaleckého posudku pro Statutární město Liberec ve věci 
Realizace projektu dopravní ústředny pro město Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření dodatku příslušné smlouvy. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 188/2013 

Zamítnutí návrhu společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., na vydání 
předběžného opatření a vydání majetku města Liberec v souvislosti s ukončením 
smluvního vztahu se společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 20. února 2013, č. j. 27 C 82/2012 - 190 o 
zamítnutí návrhu společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., se sídlem Praha 4 Novodvorská 
1010/14, PSČ 142 01, IČO: 25751018 na vydání předběžného oaptření, kterým by bylo 
uloženo městu Liberec, aby po 14. únoru 2013 nadále poskytovalo společnosti ELTODO - 
CITELUM, s.r.o., součinost a platilo oproti plnění v souvislosti se smlouvou o poskytování 
služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního 
zařízení a úpravě dalších práv a povinností ze dne 31. května 2006; návrh společnosti 
ELTODO - CITELUM, s.r.o., na nařízení předběžného opatření byl Okresním soudem 
v Liberci zamítnut jako nedůvodný; 

2. záznam ze dne 21. února 2013 o odmítnutí společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., předat 
majetek města Liberec přenechaný této společnosti do nájmu a správy dle smlouvy uvedené 
v bodě 1 tohoto usnesení;  

3. provední všech procesních a jiných vhodných kroků, které směřují k převzetí majetku města 
Liberec, který byl přenechán společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., do nájmu a správy na 
základě zaniklé smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto usnesení; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit provedení všech procesních a jiných vhodných kroků 
směřujících k převzetí majetku města Liberec, který byl přenechán společnosti ELTODO - 
CITELUM, s.r.o., do nájmu a správy na základě zaniklé smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto 
usnesení. 

Termín: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 189/2013 

Schválení uzavření Smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis Smlouvy 
o výpůjčce oběma smluvními stranami. 

T: 26.3.2013 

USNESENÍ Č. 190/2013 

Žádost o odpis nákladu za havárii na vodovodu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s odpisem nákladu ve výši 227.505,- Kč za havárii na vodovodu uloženého na p. č. 214/2, 217/10, 
217/13, 217/33, vše v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost o 
odpis nákladů za havárii na vodovodu.  

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 191/2013  

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze 
dne 31.10.2011 mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod 
budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 
31.10.2011 mezi Statutárním městem Liberec, jako dárcem a Libereckým krajem, jako 
obdarovaným (převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE), kterým se 
v čl. II odst. 4 nahrazuje termín „31.12.2013“ novým termínem „31.12.2014“ 

a  u k l á d á  

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

T: 28.3.2013 
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USNESENÍ Č. 192/2013 

Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby - 

servis a opravy služebních vozidel 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

zadávací řízení pro zjednodušené podlimitní řízení pro veřejnou zakázku na služby - Servis a 
opravy služebních vozidel 
a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, po podpisu rozhodnutí zadavatele primátorkou 
města, zajistit zveřejnění informace o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek MML. 

T: do 18.3.2013 

USNESENÍ Č. 193/2013 

Projednání dalšího postupu ve věci Letiště Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předvedenou prezentaci. 

USNESENÍ Č. 194/2013 

Darovací smlouva - reliéf holubice míru 

Smlouva o nájmu - prostory k umístění reliéfu holubice míru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření Darovací smlouvy - reliéf holubice míru mezi paní Jitřenkou Volencovou a 
Statutárním městem Liberec 

 
2. uzavření Smlouvy o pronájmu - k umístění reliéfu holubice míru mezi paní Jitřenkou 

Volencovou a Statutárním městem Liberec 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Darovací smlouvu - reliéf holubice míru, která bude uzavřena mezi paní Jitřenkou Volencovou 
a Statutárním městem Liberec 

 
2. Smlouvu o pronájmu - k umístění reliéfu holubice míru, která bude uzavřena mezi paní 

Jitřenkou Volencovou a Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, Darovací smlouvy - reliéf holubice míru 

mezi paní Jitřenkou Volencovou a Statutárním městem Liberec ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, 
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2. zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, Smlouvu o pronájmu - k umístění reliéfu 

holubice míru mezi paní Jitřenkou Volencovou a Statutárním městem Liberec ve spolupráci s 
odborem právním a veřejných zakázek. 

T: 1.4.2013 

USNESENÍ Č. 195/2013 

„Oprava mostu Josefinino údolí“ - přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ Distribuce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aby pro úspěšnou realizaci akce „Oprava mostu Josefinino údolí“ byl uzavřen následující smluvní 
dokument:  

„Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ 
v rámci zajištění realizace akce „Oprava mostu Josefinino údolí“, a to mezi Statutárním 
městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, ve výši zálohové faktury 174 657,- Kč za přeložku zařízení s tím, 
že po dokončení akce bude ve faktuře vyúčtována zálohová faktura;     

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu níže uvedené smlouvy:    
„Smlouva o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie, mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:  
24729035; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení smluvního 
dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření.  

KT: 04/2013 

USNESENÍ Č. 196/2013 

"Kunratická - zřízení chodníku" - Smlouvy o souhlasu s provedením stavby  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro akci „Kunratická - zřízení chodníku“   
  

1. předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedení stavby“, která bude uzavřena mezi  SML  
a Miladou Polákovou 

2. předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“, která bude uzavřena mezi SML 
a Jiřím Polákem,  

3. předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“, která bude uzavřena mezi SML 
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 

4. uplatnění žádosti na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
pozemkové parcely č. 1548/4, 1549, 1642 vše v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec na vlastnictví 
SML 

5. předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“, která bude uzavřena mezi SML 
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a Martinou a Vilémem Bartoňovými,  
6. předložený návrh „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“, která bude uzavřena mezi SML 

a Tesco Stores ČR, a.s., IČO: 45308314, se sídlem Vršovická, 1527/68b, Praha 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, aby k akci „Kunratická - 
zřízení chodníku“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistil:  
 
1. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Miladou Polákovou  

KT: 03/2013 
2. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Jiřím Polákem 

KT: 03/2013 
 
3. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 

KT: 03/2013  
4. podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 

pozemkové parcely č. 1548/4, 1549, 1642 vše v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec na vlastnictví 
SML   

KT: 03/2013 
 
5. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Martinou Bartoňovu a 

Vilémem Bartoněm  

 KT: 03/2013 
      
6. uzavření „ Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Tesco Stores ČR, a.s., IČO: 

45308314, se sídlem Vršovická, 1527/68b, Praha 

KT: 03/2013 

USNESENÍ Č. 197/2013 

„Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ - zpracování PD 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na realizaci akce vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice – 
lokalita Žitná“ mezi Statutárním městem Liberec a společností Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ 61316733, 
U Sila 1328, 463 11 a to na základě „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, 
bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce 

„Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ zajistit odeslání výzvy k předložení „návrhu 
smlouvy o dílo“ na realizaci výše uvedené akce firmě Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ 61316733, U 
Sila 1328, 463 11, 
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T: 03/2013  

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého „návrhu smlouvy o dílo“ zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce: zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace 
sídliště Rochlice - lokalita Žitná“. 

T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 198/2013 

Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) výpůjčku kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce 
b) návrh smlouvy o výpůjčce 

a  s v ě ř u j e  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, působnost uzavřít 
smlouvy o výpůjčce kompostérů K 390.   

T: 30.6.2013 

USNESENÍ Č. 199/2013 

Rekonstrukce hrobky rodiny Hübner - záměr podání žádosti o dotaci na 
uvedenou akci prostřednictvím „Programu obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr podání žádosti o dotaci na opravu hrobky rodiny Hübner v prostoru Zahrady vzpomínek, ul. 
Budyšínská na MK ČR 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podání žádosti o dotaci na obnovu hrobky 
prostřednictvím „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ Ministerstva kultury ČR. 

T: 20.4.2013 

 

 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I. Informace - založení facebookového profilu projektu Aktualizace strategie 
      rozvoje SML 2014 - 2020  
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V Liberci dne 19. března 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 


