
U S N E S E N Í  
Z 9. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 7. 5. 2013 

 

USNESENÍ Č. 310/2013 

Licenční smlouva na poskytnutí vzdáleného přístupu do řadičů světelných 
signalizačních zařízení  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Licenční smlouvy na poskytnutí vzdáleného přístupu do řadičů světelných signalizačních 
zařízení mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod 
Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČ: 25680595 (dále také „SWARCO“),  

a  b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh Licenční smlouvy na poskytnutí vzdáleného přístupu do řadičů světelných 
signalizačních zařízení mezi Statutárním městem Liberec a společností SWARCO TRAFFIC CZ, 
s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČ: 25680595 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotného, 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: 05/2013 

USNESENÍ Č. 311/2013 

Návrh na složení finančních prostředků za elektrickou energii do soudní úschovy  

Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k podání návrhu na složení 
finančních prostředků za elektrickou energii do soudní úschovy a souvisejícímu 
soudnímu řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Podání návrhu na složení finančních prostředků za elektrickou energii do soudní úschovy 
2. Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k podání návrhu na složení finančních prostředků 

za elektrickou energii do soudní úschovy a souvisejícímu soudnímu řízení 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu 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 udělení plné moci a podání návrhu na složení finančních prostředků 
za elektrickou energii do soudní úschovy. 

Termín: 05/2013 
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USNESENÍ Č. 312/2013 

Cyrila a Metoděje - oprava komunikace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 

Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“ mezi statutárním 

městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s., a to na základě tzv. in-house 
výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit 
realizaci akce „Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“. 

T: 05/2013  

USNESENÍ Č. 313/2013 

U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS (Kostelní) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 

Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS“ 

mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s., a to na 
základě tzv. in-house výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit 
realizaci akce „U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS“. 

T: 05/2013  

USNESENÍ Č. 314/2013 

Úhrady ceny za věcná břemena pro Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71 
Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu s  „Interním předpisem pro zřizování věcných břemen“ do pozemků komunikace ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec nepožadovat úhradu za zřízení věcného břemena na akce 
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„Přípojka na optickou síť - Fenestra - Wieden“ a „Optická přípojka ZŠ Lesní“ od společnosti 
Liberecká IS, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat společnost Liberecká IS, a.s. o schválení věcného břemena za uložení 
telekomunikačních sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví Statutárního města Liberec akce 
„Přípojka na optickou síť - Fenestra -Wieden“ a „Optická přípojka ZŠ Lesní“ pro Libereckou IS, a.s., 
sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3 a to bez úhrady věcného břemena. 
 
         Termín: 06/2013 

USNESENÍ Č. 315/2013 

Cyklostezka Odra - Nisa - dodatek ke smlouvě o dílo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akci „Novostavba cyklostezky za ČOV 
Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa - projektová dokumentace“ se společností RYBÁŘ stavební 
společnost, s.r.o.,  IČ: 27131335, nám. Míru 50, 276 01 Mělník,   
spočívající v prodloužení termínu předání projektové dokumentace a příslušných povolení k realizaci 
do  30. 7. 2013 s podmínkou, která stanovuje, že v rámci uzavíraného dodatku ke smlouvě nezmění 
průběh fakturace ceny díla daný platnou smlouvou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek ke smlouvě o dílo a dále 
v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem, společností, RYBÁŘ stavební 
společnost s.r.o.,  IČ: 27131335, Nám. Míru 50, 276 01 Mělník. 

KT: 05/2013 

USNESENÍ Č. 316/2013 

"Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa " 

Žádost o rozšíření zadání 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadnou žádost občanů o dodatečné rozšíření zadání akce „Lokalita lesní ul. - oprava komunikací - 
II. etapa“ realizované v letech 2013 a 2014 podle schválené projektové dokumentace  

s c h v a l u j e  

jednorázové lokální opravy výmolů - dosypáním drtí v rámci provádění běžné údržby komunikací ve 
městě Liberci  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. informovat žadatele o výsledku projednání 
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Termín: 05/2013 
 
2. učinit všechny kroky vedoucí ke splnění schválené varianty řešení 

Termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 317/2013 

Sdružené investice 2013 

Financování archeologické činnosti 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. záměr zajištění spoluúčasti vlastníků technické infrastruktury při financování archeologické 
činnosti (arch. dohled a výzkum) spojené s rekonstrukcemi sítí technické infrastruktury a úpravou 
povrchů komunikací, které budou souběžně probíhat v libereckých ulicích v roce 2013, a to při  
opravách komunikací  v ulicích Lesní, Dvořákova, Purkyňova (část) a Zborovská (lokalita Lesní 
ul. - II. etapa), Cyrila a Metoděje, Luční, Rumjancevova (vnitroblok), Kostelní (II. etapa – okolí 
kostela sv. Antonína), Proletářská, Dělnická, Chotyňská, Donínská a Puškinova (část), 

2. uzavření smluvního dokumentu - dohody s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v 
Liberci, o zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro akce, při kterých bude v roce 2013 
probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušné smluvní dokumenty 

s vlastníky sítí technické infrastruktury zajištující  jejich  spoluúčast při financování 
archeologické činnosti v ulicích, kde bude v roce 2013 probíhat souběžně rekonstrukce sítí 
technické infrastruktury a oprava povrchů  

T: srpen 2013 
2. uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky pro jednotlivé akce, a 

to do položky sdružené investice 

KT: červen 2013 
3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít smluvní dokument s oprávněnou 

organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro 
akce, při kterých bude v roce 2013 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a 
oprava povrchů komunikací. 

T: červen 2013 

USNESENÍ Č. 318/2013 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Nad Údolím - oprava lávky, Lukášovská - oprava mostu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ pro akce „Nad Údolím - 
oprava lávky“ a „Lukášovská - oprava mostu“, a to mezi Povodím Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové a statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. předložený návrh textu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akce „Nad 
Údolím - oprava lávky“, 

2. předložený návrh textu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akce 
„Lukášovská - oprava mostu“, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 05/2013 
 

2. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene předložit „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ radě města. 

KT: 12/2013 

USNESENÍ Č. 319/2013 

Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a 
celoplošná oprava komunikace“ -  zhotovitel stavby:  Colas CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke 
Klíčovu 9, Praha 9, 190 00 s nabídkovou cenou 2,930.591,-Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ – 
zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti Colas CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke 
Klíčovu 9, Praha 9, 190 00 

 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku 
a celoplošná oprava komunikace“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti Colas CZ, 
a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00 

T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná 
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oprava komunikace“- zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení,    

T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“- 
zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností Colas CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00, po jejím 
podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 320/2013 

Nový informační systém pro Městskou policii Liberec 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy 

s c h v a l u j e  

pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Liberec prostřednictvím Liberecké 
IS, a.s., a dodatku č. 10 smlouvy O provozu a správě informačního systému města Liberce 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi předložit návrh dodatku č. 10 smlouvy O provozu a správě informačního 
systému města Liberce k projednání Radě města Liberce. 

T: 15.6.2013 
 

Uzavření smlouvy o poskytování služby užívání jednoho temného optického vlákna 
se zákazníkem České radiokomunikace, a.s. 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

USNESENÍ Č. 321/2013 

Vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na „Poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb v sítích GSM“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na „Poskytování mobilních telekomunikačních 
služeb v sítích GSM“ 

2. Seznam oslovených uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na „Poskytování 
mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM“ 

 
V rámci výběrového řízení budou osloveny k podání nabídky tyto společnosti: 

 
1. Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - 

Michle 
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2. Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10  
3. T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1  

149 00  Praha 4 

a  j m e n u j e  

Složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek podle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k vypsání zjednodušeného 
podlimitního řízení na „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM“. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 322/2013 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o., 
- „Obnova kogeneračních jednotek“, prověření zadávací dokumentace a 
oprávněnosti námitky zájemce - doplnění informací 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doplnění k materiálu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce společnosti Sportovní areál 
Liberec, s.r.o. – „Obnova kogeneračních jednotek“, prověření zadávací dokumentace a oprávněnosti 
námitky zájemce, předkládaného dne 19. 3. 2013 radě města. 

USNESENÍ Č. 323/2013 

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s  í  

- s celoročním hospodařením Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2012 
a to bez výhrad 
- s finančním vypořádáním Statutárního města Liberec za rok 2012 

b e r e  n a  v ě d o m í  

- zprávu auditora za rok 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit závěrečný účet Statutárního města 
Liberec za rok 2012 zastupitelstvu města dne 30. 5. 2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 324/2013 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ pana 

Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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roční účetní závěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ 
za rok 2012, dle Zprávy nezávislého auditora 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, seznámit likvidátora Podniku 
služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" s výsledkem rozhodnutí rady města. 

Termín: 30. 5. 2013 

USNESENÍ Č. 325/2013 

Majetkoprávní operace  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 7.5.2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 461/2 - 363 m2 (terasa),v k. ú. 

Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 54.450,- Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen 
v závislosti na růst inflace pro firmu Maškovka, s.r.o., zastoupená jednatelem Zlatkem 
Ganibegovičem, se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 za podmínky, že bude pozemek 
zpřístupněný veřejnosti. 

2. Rada města dne 7.5.2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1233 - 1000 m2 (horolezectví) a 
905 m2 (údržba a rekultivace pozemku),v k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 
10.000,-Kč pro občanské sdružení HMS, o.s., zastoupené Mgr. Filipem Čálkem, se sídlem U 
vleku 76, 460 14  Liberec 14. 

3. Rada města dne 7.5.2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 418/1 - 134 m2 - zahrádka, k. ú. 
Františkov u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 1.490,-Kč pro pana Václava 
Nádvorníka. 

4. Rada města dne 7.5.2013  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2127 - 50 m2 (chov  včel), v k. 
ú. Ruprechtice na dobu neurčitou za roční nájemné 500,- Kč pro manžele Mgr. Jaroslava a Mgr. 
Věru Vykoukalovi. 

5. Rada města dne 7.5.2013  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 379 - 85 m2 (scelení pozemků), 
v k. ú. Rudolfov na dobu neurčitou za roční nájemné 850,- Kč pro manžele Ivetu Kořínkovou, a 
Bohuslava Kořínka. 

 
II. Výpůjčka pozemků 
Rada města dne 7.5.2013 schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 482/1, 482/2, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky a pozemky p. č. 317, 318, 405/2, k. ú. Kateřinky u Liberce - celkem 4.380 m2 - údržba 
areálu Koupaliště Kateřinky za podmínky nezřízení oplocení, žádné stavby a s upozorněním na vodní 
dílo a ochranné pásmo lesa na dobu neurčitou pro Český svaz ochránců přírody - Základní organizace 
Kateřinky, zastoupené předsedou Ing. Arch. Ladislavem Davidem, se sídlem K Lesnímu divadlu 
39,460 14 Liberec 17. 
 
III. Náhrada nákladů 
Rada města po projednání schvaluje náhradu nákladů: ul. Jablonecká čp. 124, Liberec 5 - Petronela 
Jevická (227.300,-)    
 
IV. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 7.5.2013 neschvaluje umístění 2 ks  reklamních zařízení o velikosti 0,80 x 3,00 m na  
části zábradlí v ul. U Jezu a v ul. Na Rybníčku, na dobu neurčitou pro ELSET, s.r.o., IČ: 25421727, 
Dvořákova 623/10, Liberec 1, za cenu 8.000,- Kč bez DPH ročně. 
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V. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání dne 7. 5. 2013: 
a) zrušuje usnesení č. 126/2013/VIII/4 ze dne 19. 2. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p. č. 2922, 2923/4, 2923/5, k. ú. 
Liberec ve prospěch vlastníka pozemků p. č.  2923/1, 2923/2, 2923/3, k. ú. Liberec, kterým je 
v současné době DP REAL IMMO, s.r. o., Preslova 700/76, 60200 Brno, IČ: 28261496 a to 
bezúplatně a zároveň zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 2923/2, k. ú. Liberec, 
který je ve vlastnictví DP REAL IMMO, s.r. o., Preslova 700/76, 60200 Brno, IČ: 28261496, ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 2922, 2923/4, 2923/5, 2923/6, k. ú. Liberec, kterým je v současné 
době Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město, 460 59 Liberec, IČ: 
262978 a to bezúplatně. 
2. Rada města po projednání dne 7.5. 2013: 
a) zrušuje usnesení č. 794/2012 - VI/4 ze dne 16.10. 2012 
b) schvaluje:  
ba) zřízení věcného břemene strpění umístění vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1235/2, 1116, 1089,1235/86, 
k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro TO & Mi Vdf, spol. 
s.r.o., Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf, IČ: 44567677 za cenu 20.900,- Kč bez DPH.  
bb) zřízení věcného břemene strpění umístění NTL plynovodu a přípojky, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1235/2, 1116, 1089, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za cenu 7.600,- Kč bez DPH 

 
VI. Věcná břemena 
1. Rada města dne 7. 5. 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. 941/7, k. ú. 
Doubí u Liberce, kterým je v současné době Kocián Martin MUDr. a Kociánová Radmila MUDr., 
za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 7. 5. 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. 941/5, k. ú. 
Doubí u Liberce, kterým je v současné době Danylych Sergeii a Danylych Nataliia, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 7. 5. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní  
přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 901,  k. ú. Doubí u 
Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 941/6, k. ú. Doubí u 
Liberce, kterým je v současné době Růžek Roman a Růžková Jaroslava, a zřízení věcného 
břemene strpění uložení 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. 941/6, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době Růžek Roman a Růžková 
Jaroslava. Cena za zřízení věcných břemen činí 1.000,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne 7.5. 2013 schvaluje  zřízení  věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační 
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích  p. č. 8, k. ú. Vesec u Liberce, na 
dobu existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1560,  k. ú. 
Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné  době  Alena Lewisová, za podmínky složení 
zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

5. Rada města dne 7.5.2013   schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění uložení NTL plynovodu 
a NTL plynovodní přípojky, příjezd a přístup  pro opravy a údržbu   na pozemku/cích/p. č. 8,  k. 
ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: RWE GasNet, s.r.o., 
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Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,-
Kč. 

6. Rada města dne 7. 5. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 628, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.520,- 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. 326/2013 

Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem spoluvlastnických podílů dle Přílohy č.1 formou přímého prodeje (dle zákona č.72/1994 
Sb. v platném znění) a dle Přílohy č.2 formou výběrových řízení s předností spoluvlastníků pozemku 
(dle § 140, § 605 a § 606 zákona  č.40/1964 Sb. v platném znění). 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 30.5.2013 

USNESENÍ Č. 327/2013 

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. Změny usnesení 
1. Rada města po projednání: 

a) zrušuje své usnesení č. 308/2013 bod I. 2. ze dne 23.4.2013,  
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č 94/1 o výměře cca 90 m2, při 
ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 40.000,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků.   

   
2. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 198/2012/Ib) ze dne 20.3.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, přístupu a příjezdu pro opravy 
a údržbu na p.p.č. 2787 a 2788 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné  
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č.p. 503 na p.p.č. 2791 a p.p.č. 2791 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, pana Josefa Kotyka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 18.250,-Kč 
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bez DPH. 
 
3. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 250/2012/IIb) ze dne 3.4.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, přístupu a příjezdu pro opravy 
a údržbu na p.p.č. 2787 a 2788 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 2790/1 a p.p.č. 2790/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
pana Miloslava Kašpara, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 14.500,- Kč bez DPH.  

 
4. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 6/2012/II/2 ze dne 10.1.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení kanalizační přípojky, přístupu a příjezdu pro opravy 
a údržbu na p.p.č. 130/2 a 1221 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 130/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Martina 
Mihočky, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 1.682,- Kč bez DPH. 

 
II. Věcná břemena  
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a 

provozovat STL plynovod, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1886/5, 1886/6 a 1352/4 v 
k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 
za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 45.350,- Kč bez DPH na dobu existence 
plynárenského zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a 

provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2478/11 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (investor stavby Josef Neuman) za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 1.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

 
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení přípojky NN, příjezdu a 

přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 794 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 810 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
pana Miloslava Kořínka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 1.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem; 

a  s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
III. Dohoda o narovnání 
Rada města po projednání souhlasí s Dohodou o narovnání mezi Statutárním městem Liberec, IČ: 
00262978, společností IMOBILIEN AG, s.r.o., IČ: 25438557 a Bytovým družstvem IMOBILIEN 
Sladovnická, IČ: 27350096 

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. 328/2013 
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Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské školy zřizované 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o povolení výjimky ředitele 
mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 329/2013 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Bc. Martinu Suchomelovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, 
Broumovská 840/7, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2013 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho předání 
ředitelce Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvkové organizace. 

T: květen 2013 

USNESENÍ Č. 330/2013 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Ilonu Soukupovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy „Sedmikráska“, Liberec, 
Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2013 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho předání 
ředitelce Mateřské školy „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace. 

T: květen 2013 

 
E-aukce - návrh postupu pro realizaci sdruženého nákupu komodit pro občany 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 
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Odvolání a jmenování člena Komise pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 331/2013 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na jmenování místopředsedy Správní 
rady Fondu prevence dle nově schváleného statutu fondu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh Správní rady Fondu prevence SML na jmenování do funkce místopředsedy Správní rady Fondu 
prevence SML Bc. Halinu Doležalovou dle nově schváleného statutu fondu prevence 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh na jmenování Bc. Haliny Doležalové 
ke schválení zastupitelstvu města.  

T: 30. 5. 2013 

USNESENÍ Č. 332/2013 

Jmenování člena komise pro životní prostředí SML 

Rada města po projednání  

j m e n u j e   

Václava Šrédla, bytem Krajní 1577/6, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, do funkce člena 
komise pro životní prostředí  

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování nového člena.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 333/2013 

Živá zahrada - Návrh komise pro životní prostředí na zavedení informačního a 
poradenského odkazu na webu města v oblasti podpory biodiverzity na zahradách 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Uveřejnění článku Živá zahrada v Libereckém zpravodaji  
2. Uveřejnění článku Živá zahrada na webu města, včetně přílohy, ve které bude uveden projekt ČSOP 

Živá zahrada  
3. Poradenství členů komise v oblasti podpory biodiverzity na zahradách 

a  u k l á d á  

1. Michaele Bělinové, tajemnici Komise pro životní prostředí RML, zajistit zveřejnění článku v 
Libereckém zpravodaji a na webu města Liberce  
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T: 31.5.2013  
2. Členům Komise pro životní prostředí SML, zajišťovat včasnou odpověď na dotazy občanů. 

USNESENÍ Č. 334/2013 

Aktualizace směrnice k provádění doplňkové činnosti příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

aktualizaci směrnice k provádění doplňkové činnosti příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, seznámit s rozhodnutím rady města paní Mgr. 
Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 335/2013 

Schválení výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a  
zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec s platností od 1. 6. 2013 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výši úhrad za poskytování pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a zdravotní péče 
prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1. 6. 
2013 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, písemně seznámit ředitelku Centra zdravotní a 
sociální péče Liberec, příspěvkové organizace, Mgr. Lenku Škodovou, s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 336/2013 

Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací a v bytech pro příjmově 
vymezené osoby                

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

navýšení nájemného v bytových domech postavených se státní dotací a v bytech pro příjmově 
vymezené osoby o míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad za rok 2012 ve výši 3,3 % 
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Ulice č. p. 
Krajní 1575-1580 
Jeronýmova 577, 581 
Sluneční stráň 861 
Hedvábná 1117-1119 
Kašmírová 1120 
Krejčího 1175-1178 
Česká 617 
Nad Sokolovnou 616 

 

a  u k l á d á  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, písemně informovat uživatele bytů 
o navýšení základního nájemného.  

T: 30.6.2013 

USNESENÍ Č. 337/2013 

Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec ze dne 1. listopadu 
2012 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  informovat Radu města Liberec o průběžném plnění 
níže uvedených úkolů stanovených protikorupční strategií: 

 
1. Připravit návrh změny struktury internetových stránek www.liberec.cz a jejich optimalizace pro 

efektivní implementaci protikorupční strategie  
                                                                                               Ing. Zbyněk Vavřina, Ing. Eva Horníčková 
 
2. Připravit v rámci internetových stránek www.liberec.cz samostatnou záložku, která bude shrnovat 

všechny informace o protikorupční strategii města, která bude obsahovat základní metodiku boje 
proti korupci ve městě a která bude také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či 
zajímavým informacím na webu města   

                                                                                               Ing. Zbyněk Vavřina, Ing. Eva Horníčková 
 
3. Připravit „wikipedii samosprávy“ - jednoduchý průvodce magistrátem pro občany, informace 

publikovat také jako samostatné přílohy v rámci Libereckého radničního zpravodaje, vydat e-
publikaci s tímto průvodcem a také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či zajímavým 
informacím na webu města 

                                                                                                                                            Pavel Chmelík 
 
4. Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování informací apod., 

implementovat pravidla do fungování redakční rady 
                                                                                                        Pavel Chmelík, Ing. Eva Horníčková 
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5. Zpracovat etický kodex zaměstnance magistrátu, implementovat jej do běžného fungování 
magistrátu 

 
6. Připravit systém protikorupčních školení pro zaměstnance MML a městských společností a 

organizací, připravovat z těchto školení pravidelní výstupy a materiály pro další využití 
 
7. Realizovat pravidelné osobní dotazníkové šetření se zaměstnanci MML v rámci protikorupčních 

aktivit 
8. Posílit osobní odpovědnost konkrétních osob při zadávání VZ pro jednotlivé úkony 
9. Pro každý odbor vypracovat jasná pravidla/metodiku zahrnující procesní postup 
10. Zavést hodnocení vedoucích zaměstnanců na základě úrovně a kvality prováděné kontroly 
11. Vydat předpis pro přijímání darů 
12. Zavést interní databázi sankcí 
13. Zavést povinnost vedoucím pracovníkům prokazatelně seznámit zaměstnance s výsledky kontrol 
                                                                                                                               Ing. Jindřich Fadrhonc 
14. Zajistit transparentnost VZ prostřednictvím preference otevřených výběrových řízení 
                                                                                                                                          vedoucí odborů 
15. Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí 
                                                                                                                                  Ing. Eva Horníčková 

Termín: do 30.6.2013 

 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci:  
I.   Informace k čestnému prohlášení podle zákona o střetu zájmů: povinnost podat „Oznámení o   
      jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a      
     oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.  
     159/2006 Sb., o střetu zájmů“, za rok 2012. 
 
 
V Liberci dne 14. května 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



 

 


