
U S N E S E N Í  
ZE 7. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 2. 4. 2013 

 

USNESENÍ Č. 244/2013 

Převzetí správy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení ve městě Liberci  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

převzetí správy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelně signalizačních zařízení na 
území města Liberce, s výjimkou územního obvodu městské části Vratislavice nad Nisou, odborem 
správy veřejného majetku 

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

zajištění všech nutných kroků, vedoucích k faktickému provádění správy veřejného osvětlení, 
slavnostního osvětlení a světelně signalizačních zařízení na území města Liberce, odborem správy 
veřejného majetku, která je v současné době neoprávněně zajišťována společností ELTODO-
CITELUM, s.r.o.,  

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 převzetí správy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a 
světelně signalizačních zařízení na území města Liberce. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 245/2013 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování znaleckého posudku na vybrané dodávky a 
služby realizované společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku ke smlouvě č. 2 se společností AZET KONZULT - znalecký ústav, s.r.o., IČ: 
29310652, se sídlem Zlín - Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 763 02 ve věci dopracování 
znaleckého posudku pro Statutární město Liberec ve věci Realizace projektu dopravní ústředny pro 
město Liberec; 

s c h v a l u j e  

1. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. ledna 2013 se společností AZET 
KONZULT - znalecký ústav, s.r.o., IČ: 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; 

 
2. Poskytnutí dodatečné lhůty do 15.4.2013 společnosti AZET KONZULT - znalecký ústav, s.r.o., 

IČ: 29310652, se sídlem Zlín - Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 763 02 k dopracování 
znaleckého posudku pro Statutární město Liberec ve věci Realizace projektu dopravní ústředny 
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pro město Liberec; 
3. Celkovou cenu za zpracování znaleckého posudku pro Statutární město Liberec ve věci Realizace 

projektu dopravní ústředny pro město Liberec ve výši 434.000,- Kč bez DPH; 

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. 246/2013 

Žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zaslání dokumentace o veřejné 
zakázce  

Vyjádření Statutárního města Liberec k žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS - P216/2013/VZ - 
4861/2013/533/Mkd ze dne 18.3.2013 o zaslání písemného vyjádření k podnětu a dokumentace o 
veřejné zakázce  

2. Vyjádření Statutárního města Liberec k žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 
27.3.2013 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat radu města o dalším případném vývoji ve věci žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže č. j. ÚOHS - P216/2013/VZ - 4861/2013/533/Mkd ze dne 18.3.2013. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 247/2013 

Tarifní produkt určený pro cestování za kulturními místy na území Statutárního 
města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Navrženou podobu tarifního produktu s parametry dle důvodové zprávy 
2. Navržené znění tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci integrovaného tarifu 

veřejné dopravy Libereckého kraje s platností od 10.4.2013 

v y d á v á  

Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013, kterým se mění Tarif městské dopravy v Liberci 
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit administraci a vydání Nařízení 
Statutárního města Liberec č. 2/2013, kterým se mění Tarif městské dopravy v Liberci v rámci 
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Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. 

Termín: neprodleně  

USNESENÍ Č. 248/2013 

Oprava mostu Ostašovská  

Žaloba společnosti SDS EXMOST vůči městu Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Žalobu a návrh na vydání platebního rozkazu podané u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 
25.2.2013 

2. Předložený návrh smlouvy poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec a 
Milanem Vraspírem, advokátem, IČ: 71446338, se sídlem Drtinova 10, 150 00, Praha 5, ev. č. 
ČAK: 13327, v souvislosti se soudním řízení zahájeném žalobou společnosti SDS EXMOST, 
spol. s.r.o., IČO: 49454501, se sídlem Brno - Veveří, Údolní 413/66, okres Brno - město, PSČ 
602 00, o zaplacení 1,401.778,- Kč s příslušenstvím; 

s c h v a l u j e  

Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec a Milanem 
Vraspírem, advokátem, IČ: 71446338, se sídlem Drtinova 10, 150 00, Praha 5, ev. č. ČAK: 
13327, 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 v souvislosti se soudním řízením zahájeném žalobou 
společnosti SDS EXMOST, spol. s.r.o., IČO: 49454501, se sídlem Brno - Veveří, Údolní 413/66, 
okres Brno - město, PSČ 602 00, o zaplacení 1,401.778,- Kč s příslušenstvím včetně udělení plné 
moci  

a  u k l á d á  

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

Termín: neprodleně   

USNESENÍ Č. 249/2013 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Ruprechtická pro držitele ZTP/P paní Ursulu Svobodovou 

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

„P reservé“ na komunikaci Gagarinova pro držitele ZTP Tomáše Hanyka, zastoupeného matkou 
paní Irenou Kopeckou 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P  paní Ursulu Svobodovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Ruprechtická   

Termín: duben 2013 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP  Tomáše Hanyka, zastoupeného matkou Irenou Kopeckou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Gagarinova.   

Termín: duben 2013 

USNESENÍ Č. 250/2013 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se závěrečnou zprávou o hospodaření Ekofondu v roce 2012 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva 
města dne 25. 4. 2013. 

USNESENÍ Č. 251/2013 

Skládka Zlaté návrší - zajištění monitoringu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Nové povolení vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, číslo jednací KULK 15769/2013 k 
vypouštění odpadních vod z rekultivované skládky TKO Zlaté návrší v Liberci - Růžodole I do 
vod povrchových. 

2. Vypsání výběrového řízení dle směrnice Rady města Liberce č. 2/2012 na zhotovitele 
monitoringu kvality podzemní, povrchové a odpadní vody na skládce TKO Zlaté návrší; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit výběr zhotovitele   
monitoringu kvality podzemní, povrchové a odpadní vody na skládce TKO Zlaté návrší. 

T: květen 2013 

USNESENÍ Č. 252/2013 

Návrh Mandátní smlouvy č. 10/13/0004 mezi Statutárním městem Liberec a 
Sportovním areálem Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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návrh Mandátní smlouvy č. 10/13/0004 mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem 
Ještěd, a.s.,  

a  u k l á d á  

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu uzavřít 
Mandátní smlouvu č. 10/13/0004 mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 253/2013 

Návrh vzorové smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a 
provozovateli ubytovacích zařízení 

Rada města po projednání 

S c h v a l u j e  

návrh vzorové smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a provozovateli ubytovacích 
zařízení 

a  u k l á d á  

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit 
uzavření smluv o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a provozovateli ubytovacích zařízení. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 254/2013 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Záměr výkupu pozemků 
Rada města dne 2.4.2013 schvaluje 
záměr výkupu částí pozemků p. č. 3, 4 v k. ú. Rudolfov 
ve vlastnictví: 
Marta Bělohlávková,  
podíl ¼ 
Miluše Bílová,     
podíl ¼ 
Mária Součková,  
podíl ¼  
Rudolf Volf,  
podíl ¼  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
záměr výkupu částí pozemků p. č. 5, 8, 9, 10 v k. ú. Rudolfov 
ve vlastnictví: 
manželé 
Jan Hereš,  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.  

 
II. Pronájem pozemku 
Rada města dne 2.4.2013  schvaluje pronájem pozemku p. č. 1638/1 - 180 m2 (sběr dešťové vody) a 
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229 m2 (údržba pozemku a sekání trávy), v k. ú. Ruprechtice na dobu neurčitou za roční nájemné 
1.800,- Kč pro Ing. Petra Sochora. 
 
III. Výpůjčka pozemků 
1. Rada města dne 2.4.2013  schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 1356/1 - 23.552 m2 (provozování 

modelářské činnosti - řízené letecké modely), v k. ú. Růžodol I. na dobu neurčitou pro občanské 
sdružení RC modelklub Liberec, IČ: 01250981, zastoupené předsedou Ing. Jaroslavem Čechem, 
se sídlem V Horkách 92/3, 460 09 Liberec 9. 

2. Rada města dne 2.4.2013  schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 474/2, 474/3 - část, 475/2, 476/3, 
vše k. ú. Nové Pavlovice na dobu neurčitou pro Ing. Jiřího Plachta. 

3. Rada města dne 2.4.2013 schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 632/5 - 18m2 - chodník k. ú. 
Nové Pavlovice za podmínky nezřízení oplocení na dobu neurčitou pro manž. Milana a PharmDr. 
Janu Edelmannovy. 

IV. Změna usnesení RM 
1. Rada města po projednání dne 2.4.2013: 

a)  zrušuje usnesení č. 703/2011/VIII/10 ze dne 18. 10. 2011 
b)  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro 

opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1428/36, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby 
plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za cenu 12.600,- Kč bez DPH. 

2. Rada města po projednání dne 2.4.2013: 
a)  zrušuje usnesení č. 25/2013/VIII/4 ze dne 22.1.2013 
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 a dešťové 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. 

3. Rada města po projednání dne 2.4.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 25/2013/VIII/2 ze dne 22.1.2013 

    b) 1. schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodního řadu, příjezd a přístup pro      
         opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 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 

        2.  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup    
             pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1718, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence  
             stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1715/4, k. ú. Starý   
             Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době Švancar Pavel MUDr. a Švancarová  Lenka     
             MUDr. za 88,- Kč/m2 bez DPH. 
4. Rada města po projednání dne 2. 4. 2013: 

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, 712/1, 
712/205, 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. 

5. Rada města dne 2.4.2013 
a)  zrušuje usnesení Rady města ze dne 12.3.2013, č. usn. 172/2013/I/3  b) schvaluje pronájem 

části pozemku p. č. 1781 - 200 m2 (zahrada) a 210 m2 (údržba pozemku a sekání trávy), v k. ú. 
Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 2.000,- Kč pro manželé MgA. Tomáše a Mgr. 
Radku Pašekovy. 
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V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 2.4.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 

přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 266,  k. ú. Ruprechtice, 
na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 262, k. ú. Ruprechtice a budovy č. 
p. 344, Liberec XIV - Ruprechtice, na pozemku p. č. 262, k. ú. Ruprechtice, kterým jsou 
v současné době Petra Fojtíková a Roman Zuzánek,  za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- 
Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 2.4.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 841/5, k. ú. Františkov u 
Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 40.000,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 2.4.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 288,  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 cenu 1.200,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne 2.4.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 942,  k. ú. 
Doubí u Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 941/8, k. ú. 
Doubí u Liberce, kterým je v současné době Novák Jindřich, za cenu 1.000,- 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. 255/2013 

Doplnění pozemků do nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0300 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

doplnění pozemků p. č. 905/2, 990/7, 1197/5, 1197/6, vše k. ú. Krásná Studánka do nájemní smlouvy 
reg. č. 2501/01/0300 bezplatně na dobu určitou 15 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. 

USNESENÍ Č. 256/2013 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcné břemeno 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a 
provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1302/1 a 1333 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za 
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podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 79.540,- Kč bez DPH na dobu existence plynárenského 
zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem. 
  
II. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 1255, při ul. Dlážděná, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 17.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníka stavby bez č. p./č. e. na p.p.č. 1255, v k. ú. Vratislavice nad Nisou. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
III. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 3196 - 
204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Radkovi a 
Monice Flejberkovým, za kupní cenu 1,300.000,- 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 III. 
ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 257/2013 

Návrh financování sociálních služeb z rozpočtu města v Komunitním plánování pro 
roky 2014 - 2016 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s výší příspěvku z rozpočtu města do Komunitního plánu a fondu zdraví pro období roků 2014-2016, 
na úrovni 25% z příjmů SML z odvodů za provozování výherních hracích přístrojů a odvodů 
z provozování loterií a her, za každý jednotlivý rok daného období 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Návrh financování z rozpočtu města do 
komunitního plánu pro rok 2014-2016 zastupitelstvu města.  

T: 25.4.2013 

USNESENÍ Č. 258/2013 

Výpověď z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu těmto uživatelům: 
 
Barnetová Ludmila (byt standardní) 
Brezaniová Hana (byt standardní) 
Vlčková Věra (byt standardní) 
Chládek František (byt standardní) 
Bartoš Petr (byt standardní)  
Ferková Růžena (byt standardní) 
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Kořínek Václav, (byt standardní) 
Polyak Ondřej, (byt standardní) 
Polyaková Malvína, (byt standardní) 
Puchýřová Kateřina, (byt standardní)  
Puchýř Tomáš, (byt standardní)  
Jůza Libor, (byt standardní)  
Grigoryan Armen, (byt azylantský) 
Sloup Martin, (byt standardní) 
Donát Petr (byt standardní) 
Donátová Olga (byt standardní) 
Bártík Milan (byt standardní) 
Tomášová Klára (byt startovací) 
Hošková Pavlína (byt bezbariérový) 
Janečka Milan (byt bezbariérový) 
Kucharská Berta (byt pro příjm. vymezené) 
Řehák Radko (byt zvláštního určení, DPS) 

a  u k l á d á   

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu uživatelům do vlastních 
rukou.  

T: duben 2013 

USNESENÍ Č. 259/2013 

Žádost o uzavření dohody o splátkách T. Bláhy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 18 měsíců s panem Tomášem Bláhou 

a  u k l á d á   

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, uzavřít navrženou dohodu o splátkách s panem 
T. Bláhou s lhůtou splatnosti do 18 měsíců.        

T: ihned 

USNESENÍ Č. 260/2013 

Protokol z následné kontroly Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, 
příspěvkové 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, ul. 5. května 64/49, příspěvková 
organizace, uskutečněné v roce 2012. 
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USNESENÍ Č. 261/2013 

Protokol z následné kontroly Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
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 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková 
organizace, uskutečněné v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 262/2013 

Veřejná zakázka "Zpracování analýz v rámci Aktualizace strategického rozvoje 
Statutárního města Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování analýz v rámci Aktualizace strategického 
rozvoje Statutárního města Liberec"  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy s vybranými uchazeči na jednotlivé části takto: 
s vítězným uchazečem EUNICE CONSULTING a.s., IČ: 27073301, se sídlem Belgická 642/15, 120 
00 Praha 
 
na část A za cenu 80.000,- Kč bez DPH 
na část C za cenu 55.000,- Kč bez DPH 
na část D za cenu 55.000,- Kč bez DPH 
na část E za cenu 55.000,- Kč bez DPH 
na část F za cenu 60.000,- Kč bez DPH 
 
s vítězným uchazečem AF - CITYPLAN, s.r.o., IČ: 47307218, se sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 
Praha 1 
na část B za cenu 80.000,- Kč bez DPH. 

T: ihned 

 
Lesní hospodářské osnovy na 2013 - 2022 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 263/2013 

Zpráva o situaci sociálně vyloučených osob  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

Zprávu o situaci osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ve 
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statutárním městě Liberci 

s c h v a l u j e   

soubor následujících opatření: 
1. Pravidelné mapování situace 
2. Zavedení agendy sociálního vyloučení do činnosti příslušných orgánů města, zejména výborů  
     a komisí (školský výbor, komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů, komise  
     humanitní) 
3. Pověření pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování zpracováním souboru  
     komplexních doporučení 
4. Vytvoření elektronického rozcestníku sociálních služeb na území města Liberce 
5. Podpořit vypracování systému přístupného bydlení a jeho následnou implementaci 

USNESENÍ Č. 264/2013 

Záměr zajištění sdruženého nákupu komodit pro občany Statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

záměr sdruženého nákupu energií a dalších komodit pro občany Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, předložit návrh 
postupu pro realizaci záměru.  

T: 7. května 2013 
 
 
 
 
V Liberci dne 9. dubna 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 


