
U S N E S E N Í  
Z 11. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 4. 6. 2013 

 

USNESENÍ Č. 394/2013 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 4.6.2013  schvaluje pronájem pozemku p. č. 1659/2 – 21 m2 (pozemek pod 

garáží),v k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 735,-Kč pro paní Lien Pham Thi 
Hong. 

2. Rada města dne 4.6.2013  schvaluje pronájem pozemku p. č. 5608/1 – 20 m2 (pozemek pod 
garáží),v k.ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 700,-Kč pro paní Soňu Machartovou. 

3. Rada města dne 4.6.2013  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5780/20 – 2 m2 (pozemek pod 
prodejním stánkem),v k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 14.600,-Kč a každoroční 
zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro firmu TRAFICON Invest, s.r.o., IČ: 
25489917, se sídlem Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec 9. 

4. Rada města dne  4.6.2013 schvaluje pronájem pozemků p. č. 397 - 90 m2 (zahrada) a 210 m2 
(údržba a rekultivace pozemku), 398 – 17m2 (pod chatkou) a 44 m2 (údržba a rekultivace 
pozemku), 399 – 721 m2 (údržba a rekultivace pozemku),v k.ú. Nové Pavlovice na dobu 
neurčitou za roční nájemné 1.495,-Kč pro manželé Alenu a Jána Vidovi. 

5. Rada města dne 4.6.2013 neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 200 – 17,65 m2 (příjezd),v 
k.ú. Karlinky na dobu neurčitou za roční nájemné 618,-Kč pro Zuzanu Vaníčkovou a Petra Šulce. 
 

II. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání dne 4. 6. 2013: 

a) zrušuje usnesení č. 656/2011/XIII/9 ze dne 20. 9. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku  p. 
č. 242, k. ú. Nové Pavlovice na dobu existence stavby příslušných  inženýrských  sítí  ve prospěch 
vlastníků pozemku p. č. 237/2  k. ú. Nové Pavlovice,  jehož vlastníkem jsou v současné  době Ing. 
Viktor Veselý a Ing. Daniela  Veselá, za cenu 10.000,- Kč. 

 
2. Rada města po projednání dne 4. 6. 2013: 

a) zrušuje usnesení č. 2/2013/V/12 ze dne 8. 1. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní  přípojky,  příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 301/7, k.ú. Nové Pavlovice,  na dobu  existence stavby 
příslušné   inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567,  
za cenu 5.000,- Kč bez DPH  

3. Rada města po projednání dne 4. 6. 2013: 
a) zrušuje usnesení č. 499/2012/XII/18 ze dne 19. 6. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního kabelového vedení  NN,  příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 152/35,154,  k. ú. Horní Hanychov,  na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 10.200,- Kč bez DPH.  

 
4. Rada města po projednání dne 4. 6. 2013: 
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a) zrušuje usnesení č. 251/2012/V/17 ze dne 3. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1158/2 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 10.000,- Kč bez DPH.  

 
III. Věcná břemena 
1. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního 

kabelového  vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1501/1, 
1507/1, 1507/3, 1508, 1516/1, 5824,  k. ú. Liberec, na dobu  existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky 
složení zálohy ve výši  5.200.- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového  vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5916/1, 
5917,  k. ú. Liberec, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši  14.100,- Kč 
bez DPH. 

3. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu,  
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1116, 1128/5, 1130/30, 1089, 
1099, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za podmínky složení 
zálohy ve výši 57.400,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodního řadu na 
pozemcích p. č. 1583/143, 1583/145, 1583/149, 1583/150, 1583/221, 1586/306, 1586/307, 
1586/341, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě  pro: 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 
33.200,- Kč bez DPH. 

5. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodních přípojek na 
pozemcích p. č. 1583/221, 1586/303, 1586/307, 1586/341, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné   inženýrské sítě  pro: Stavební bytové družstvo Pozemní stavby 
Liberec, IČ: 00042722, za cenu 13.075,- Kč bez DPH. 

6. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace a STL  plynovodní přípojky, příjezdu a 
přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 188/5, 648, 184/7,  k. ú. Dolní Hanychov, na 
dobu  existence stavby  ve prospěch  vlastníka pozemku  p. č. 184/1, k. ú. Dolní Hanychov, 
kterým jsou v současné době Trejbal Jiří, za podmínky složení zálohy ve výši 15.100,- Kč bez 
DPH. 

7. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení 
telekomunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2/2, 8/2 k. ú. 
Františkov u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC Česká 
republika, a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 13.600,- 
Kč bez DPH 

8. Rada města dne 4.6. 2013  schvaluje zřízení věcného břemene uložení telefonní přípojky, vstup a 
vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č. 279/2, k. ú. Starý Harcov,  na dobu  existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků  p. č. 279/13, 284/1, 644/2 ,  k. ú. Starý 
Harcov, jehož vlastníkem je v současné  době Jan  Kábele  a MUDr. Terezie Kábelová,  za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

9. Rada města dne 4.6.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1985, k.ú. Starý Harcov 
na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 2.400,- Kč bez DPH.  
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10. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodní přípojky, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 147, 236, k. ú. Ostašov u Liberce na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 184/2, k. ú. 
Ostašov u Liberce, kterým je v současné době DP REAL IMMO, s. r. o., Těšnov 1163/5, Praha 1 
– Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 28261496, za podmínky složení zálohy ve výši 70.000,- Kč bez 
DPH. 

11. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového  vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 147, 236,  k. 
ú. Ostašov u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši  37.000,- Kč 
bez DPH. 

12. Rada města dne  4.6.2013  schvaluje  zřízení  věcného břemene uložení  vodovodní a kanalizační 
přípojky, vstup a vjezd  pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 8, k. ú. Vesec u Liberce,  na dobu  
existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1588 a 1587, 
k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Ing. Eva Vomáčková a Vítězslav 
Šrůtek, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000.- Kč bez DPH. 

13. Rada města dne 4. 6. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového  vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 872/1, 
873/1,  k. ú. Ruprechtice, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu  2.670,- Kč bez DPH. 

14. Rada města dne  4.6.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 404, k. ú. Ruprechtice na 
dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 5. 000,- Kč bez DPH. 

15. Rada města dne 4.6.2013  schvaluje zřízení věcného břemene uložení STL plynovodu + přípojek, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích  p. č. 995/2,995/3,995/4,1092,1095/1, 1089, 
1099, 1134/1, 1220/6, 1583/1, 1612/1 k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby 
příslušných inženýrských sítí, pro RWE Gas Net, s.r.o.,Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 44.400,- Kč bez DPH.  

16. Rada města dne  4.6.2013   schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodních 
přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na  pozemku/cích/ p. č.1568/9,1567/77,1564/4, 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 podmínky složení zálohy ve výši 2.400,- 
Kč bez DPH.  

17. Rada města dne  4.6.2013  schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodu + přípojek, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 835/1, 843/1,  843/28 ,843/29, 843/30, 
843/33, 843/36, 843/37 ,843/39, k. ú. Františkov u Liberce,  na dobu  existence stavby příslušných 
inženýrských sítí, pro RWE Gas Net, s.r.o.,Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567,  za 
podmínky složení zálohy ve výši  38.400,- Kč bez DPH.  

18. Rada města dne 4.6.2013  schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodu + přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích  p. č. 301/1, 400/2  k. ú. Nové Pavlovice,  na 
dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí, pro RWE Gas Net, s.r.o.,Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567,  za podmínky složení zálohy ve výši 2.300,- Kč bez DPH 

 

 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 395/2013 

Podnájem nebytového prostoru v objektu ul. Rynoltická 1, Liberec 33 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření podnájemní smlouvy mezi Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o. na straně jedné a 
občanským sdružením Společnost občanů Machnína na straně druhé na užívání nebytového prostoru 
v objektu ul. Rynoltická 1, Liberec 33 s podmínkou, že výše podnájmu nesmí přesáhnout výši 
nájemného.   

USNESENÍ Č. 396/2013 

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 vedení vodovodní a kanalizační 

přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2069/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch vlastníka domu č.p. 353 na 
p.p.č. 2159 a p.p.č. 2159 v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Jindřicha Bakule, a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 5.000,-Kč bez DPH  a za 
podmínek stanovených technickým odborem. 

 
II. Změny usnesení 
1. Rada města po projednání:   

a)  zrušuje usnesení č. 702/2011/II/1 ze dne 18.10.2011  
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění stavby vyústního objektu dešťové kanalizace, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1179 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 1160/28 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, pana Ing. Pavla Kulhavého, vlastníka domu č. p. 1652 na p.p.č. 1160/25 a p.p.č. 1160/25 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Ing. Roberta Kleinera MBA, a Mgr. Mileny Kleinerové,; 
vlastníka domu č.p. 1653 na p.p.č. 1160/27 a p.p.č. 1160/27 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželů Ing. Josefa Chotěnovského, a Zuzany Chotěnovské,; vlastníka domu č. p. 1654 na p.p.č. 
1160/26 a p.p.č. 1160/26 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Rastislava  a Ing. Martiny 
Čížových; vlastníka domu č. p. 1656 na p.p.č. 1160/24 a p.p.č. 1160/24 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, a paní Kateřiny Bečkové; vlastníka p.p.č. 1160/12 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, paní 
Stanislavy Vozkové; vlastníka p.p.č. 1160/20 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Václava 
Nechvíle, a vlastníka p.p.č. 1160/5 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Lukáše Plechatého, a 
kterýchkoliv dalších vlastníků, za cenu 1.960,- Kč bez DPH. 

 
2. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 579/2011/I/4 ze dne 30.8.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na 
p.p.č. 1105 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 24729035, za cenu 2.000,- Kč bez DPH.    
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USNESENÍ Č. 397/2013 

Benátská noc 2013 - povolení jednorázové výjimky z Obecně závazné vyhlášky SML 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

primátorce města udělit jednorázovou výjimku z Obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Liberec č. 03/2009, o veřejném pořádku, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

USNESENÍ Č. 398/2013 

Návrhy variantních postupů města Liberce při zajišťování dlouhodobého servisu a 
oprav veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, světelných signalizačních zařízení 
a dodávek materiálů ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zajištění dlouhodobého servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a dodávek materiálů po ukončení dočasného řešení prostřednictvím 
přímého zadání veřejné zakázky v režimu tzv. in-house výjimky pro společnost Technické služby 
města Liberce, a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ: 25007017 

2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku „Odborné a organizační zajištění 
zadávání veřejných zakázek souvisejících se servisem veřejného osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení“ 

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 Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit realizaci přijatých usnesení rady města Liberce.  

Termín: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 399/2013 

Propojení zájmových bodů T - Mobile v Liberci 

Postupy při přebírání stavby do majetku města Liberce a zpracování „Koncepce 
rozvoje metropolitní sítě ve vlastnictví města Liberce“             

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. projednání majetkového vypořádání ohledně revizních šachet společnosti a-net cz s.r.o. na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec formou bezplatného převedení do vlastnictví 
města Liberce a v případě neúspěšného řešení smírnou cestou schvaluje postup v souladu s § 135c 
občanského zákoníku.  

2. záměr uzavřít darovací smlouvu se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. ohledně daru 2 
trubek HDPE včetně případných revizních šachet a projektové dokumentace. 

3. záměr uzavřít darovací smlouvu se společností VYDIS, a.s. ohledně daru trubek HDPE včetně 
případných revizních šachet, instalovaných mikrotrubiček a projektové dokumentace 
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4.  revokaci usnesení Rady statutárního města Liberce č. 999/2012 ze dne 4.12.2012  schvalující 
 záměr vkladu majetku Statutárního města Liberec - optické kabely a trasy - do základního 
 kapitálu společnosti Liberecká IS, a.s.; 

z r u š u j e   

úkol uložený Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, připravit ve 
spolupráci s Libereckou IS a.s. a odborem právním a veřejných zakázek vklad majetku, tvořeného 
optickými kabely a trasami Metropolitní sítě optických vláken Statutárního města Liberec do 
základního kapitálu Liberecké IS a.s. v souladu s Obchodním zákoníkem 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vypracování generelu rozvoje sítě 
optických kabelů, jakožto samostatnou a ucelenou koncepci rozvoje, provozu a technického 
využití sítě optických kabelů městem Liberec. 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 
zajistit stanovisko k technicky a právně možnému řešení provozování sítě optických kabelů 
v návaznosti na a v souladu s vypracovaným generelem rozvoje sítě optických vláken. 

3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 
zajistit podklady a předložit ke schválení Zastupitelstvu statutárního města Liberec podklady a 
návrh majetkoprávní operace - darovací smlouvy se společností s T-Mobile Czech Republic, a.s. 
ohledně daru 2 trubek HDPE včetně revizních šachet a projektové dokumentace a dále darovací 
smlouvy se společností s VYDIS a.s. ohledně daru trubek HDPE včetně revizních šachet, 
instalovaných mikrotrubiček a projektové dokumentace. 

4. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o. řešit majetkoprávní vypořádání se společností a-net cz s.r.o. ohledně 
revizních šachet v souladu s usnesením rady města Liberce a návrh majetkoprávního vypořádání 
formou bezúplatného převodu předložit ke schválení Zastupitelstvu statutárního města Liberec.  
 

Společný termín: 12/2013 

 

USNESENÍ Č. 400/2013 

Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken města 
Liberce“ KT/ 0012/09/0016 a dodatku č. 1   

Ukončení smluvního vztahu      

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

vypovězení smlouvy o nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken města 
Liberce“ KT/ 0012/09/0016 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS 
a.s. dne 27.1.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.1.2012, a to do 30.6.2013  

a  u k l á d á   

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o., připravit dokument výpovědi smlouvy o nájmu, správě a provozování 
Metropolitní sítě optických vláken města Liberce“ KT/ 0012/09/0016 uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s., dne 27.1.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
2.1.2012 a zajistit realizaci ukončení uvedené smlouvy formou výpovědi 

Termín: do 30.6.2013 
2. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 

podepsat výpověď smlouvy o nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken 
města Liberce“ KT/ 0012/09/0016 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností 
Liberecká IS a.s. dne 27.1.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.1.2012, a to do 30.6.2013  

Termín:do 30.6.2013 

USNESENÍ Č. 401/2013 

Jednání dopravního svazu ze dne 13.5.2013 

Přijetí dotace na odbavovací terminály systému IDOL 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Schválenou platnou verzi nového Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují maximální 
ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy 
provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje od 1.7.2013 
(schváleno Radou Libereckého kraje 7.5.2013) 

 
2. Platný návrh nového znění Tarifu IDOL od 1.7.2013, který bude předložen ke schválení 

Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 28.5.2013 (o schválení bude rada města ihned informována) 
 
3. Prezentaci společnosti KORID LK a odboru dopravy KULK na jednání dopravního svazu ze dne 

13.5.2013 
 
4. Informace k pořizování nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné 

linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované 
v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje od 1.7.2013 (schváleno 
Radou Libereckého kraje 7.5.2013) 

 
5. Informace k veřejné zakázce „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

ve spolupráci s advokátní kanceláří Heřmánek  Černý advokátní kancelář, s.r.o., a odborem právním 
a veřejných zakázek vypracovat rozbor za využití ekonomických pokladů a rozborů nebo analýz 
společnosti DPMLJ, a.s., zajistit ekonomický a právní rozbor přínosů a rizik systému IDOL pro 
Statutární město Liberec a jeho zřízenou společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, a.s., 
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vhodným způsobem ho prezentovat v radě města Liberce 

T: červenec 2013 

USNESENÍ Č. 402/2013 

Změny jízdních řádů MHD Liberec s platností od 1.7.2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu jízdních řádů městské dopravy v Liberci s platností od 1.7.2013. 

USNESENÍ Č. 403/2013 

Nová smlouva se společností EKO-KOM, a. s., na výpůjčku kontejnerů pro separaci 
využitelné složky komunálního odpadu        

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e                    

Uzavření nové smlouvy o výpůjčce kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního odpadu 
s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 14021, Praha 4 

b e r e  n a  v ě d o m í  

smluvní dokument - smlouva o výpůjčce se společností EKO - KOM, a.s., k bezplatnému užívání  
separačních nádob  využitelné složky komunálního odpadu s firmou EKO-KOM, a.s., 

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 se spol.  EKO - KOM, a.s. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 404/2013 

Záměr výpůjčky kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního odpadu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e                    

Záměr výpůjčky 30 ks kontejnerů o objemu 1100 litrů pro separaci využitelné složky komunálního 
odpadu (PET lahví, papíru a směsného skla) s firmou EKO - KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 
21, Praha 4; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
předložit radě města smlouvu o výpůjčce 30 ks kontejnerů pro separaci využitelné složky 
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komunálního odpadu. 

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 405/2013 

Informace o pravidelných dnech otevřených dveří na sběrném dvoře v ul. 
Ampérova 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í                 

dny otevřených dveří pro veřejnost na sběrném dvoře v ul. Ampérova. 
 

USNESENÍ Č. 406/2013 

Sdružené investice 2013 

Financování opravy povrchů komunikací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr  zajištění  spoluúčasti  vlastníků technické infrastruktury při financování úpravy povrchů 
komunikací v ulicích, kde bude v roce 2013 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické 
infrastruktury a oprava povrchů komunikací, a to při  opravách komunikací  v ulicích Lesní, 
Dvořákova, Purkyňova (část) a Zborovská (lokalita Lesní ul. - II. etapa), Cyrila a Metoděje, 
Dělnická 

2. vzorovou Smlouvu o spolupráci při výstavbě v Liberci zajišťující spoluúčast vlastníka technické 
infrastruktury při financování úpravy povrchů komunikací v ulicích, ve 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 úpravy 
povrchů komunikací v ulicích, kde bude v roce 2013 probíhat souběžně rekonstrukce sítí 
technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací 

T: srpen 2013 

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

to do položky sdružené opravy 2212 - 5171 – 210420950089.  

KT: červen 2013 
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USNESENÍ Č. 407/2013 

"Revitalizace sídliště Rochlice  - lokalita Žitná"- dodatek k SOD 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na 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, kle důvodové zprávy (posunutí termínu)    

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypracovat dodatek č. 1 a následně zajistit 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu:  Zajištění inženýrské činnosti vedoucí 
k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“. 

T: 06/2013 

USNESENÍ Č. 408/2013 

Webová aplikace „Zelená síť města Liberec“ - záměr vstupu Statutárního města 
Liberec do Zelené sítě České republiky  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vstup Statutárního města Liberec do projektu Zelená síť České republiky  
2. Návrh Smlouvy o dílo o přípravě dat pro zobrazení vybraných lokalit na území Statutárního města 

Liberec ve webové aplikaci Zelená síť města Liberec                                                                                            

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis smlouvy o 
přípravě a zavedení projektu Zelená síť města Liberec. 

T: neprodleně            

USNESENÍ Č. 409/2013 

Cyklostezka Odra - Nisa - dodatek ke smlouvě o dílo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 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 o dobu řízení o odvolání u 
Krajského úřadu Libereckého kraje  

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a dále 
v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem tj. společností, RYBÁŘ stavební 
společnost s.r.o.,  IČ: 27131335, Nám. Míru 50, 276 01 Mělník. 

KT: 06/2013 

USNESENÍ Č. 410/2013 

Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa 

Žádost o změnu technického řešení 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

sdělení  Občanského sdružení Staré Město Liberec ze dne 27.3.2013 a sdělení Ing. Ocilky  ze dne 
7.5.2013 - Podklady k projednání v radě města, 

s c h v a l u j e  

1. Lesní ulice v úseku Masarykova - Purkyňova  
Realizovat podle schváleného projektu (projektová dokumentace zpracovaná firmou Valbek, spol. 
s r.o., (DUR z 11/2010, zak.č. 10LI31 012) upravené podle výsledku dotazníkové akce 
v listopadu 2011) 

 
2. Lesní ulice - chodník podél vstupní strany Botanické zahrady realizovat podle návrhu 

Občanského sdružení Staré Město Liberec 
 
3. Lesní ulice v úseku Zborovská - Javorová  

Realizovat podle schváleného projektu (projektová dokumentace zpracovaná firmou Valbek, spol. 
s r.o. (DUR z 11/2010, zak.č. 10LI31 012) upravené podle výsledku dotazníkové akce v listopadu 
2011) - zóna 30 

 
4. Sukovo náměstí  

Vyhovět částečně požadavku Občanského sdružení Staré Město Liberec na zavedení 
obousměrného provozu mezi ulicemi Gorkého a Mozartovou – jednosměrný provoz 
v pokračování Škroupovy ulice od ulice Gorkého k Mozartově, obousměrný provoz s výhybnami 
na protilehlé straně náměstí; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Lesní ulice v úseku Masarykova - Purkyňova  

Pokračovat v realizaci podle přijatých usnesení rady města 

T: neprodleně 
2. Lesní ulice - chodník podél vstupní strany Botanické zahrady - zajistit přepracování projektové 

dokumentace a realizovat JŘBU 

T: září 2013 
3. Lesní ulice v úseku Zborovská – Javorová 

Pokračovat v realizaci podle přijatých usnesení rady města 

T: neprodleně 
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4. Sukovo náměstí 
Zajistit přepracování projektové dokumentace a realizovat JŘBU 

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 411/2013 

Přijetí finanční částky ve výši  10.000,- Kč od Rady Fondu Asekol na výstavbu stání 
pro umístění stacionárního kontejneru v ulici Aloisina výšina  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přijetí finanční částky ve výši 10.000,- Kč od Rady Fondu Asekol na výstavbu stání pro umístění 
stacionárního kontejneru v ulici Aloisina výšina 

2. návrh darovací smlouvy Fondu Asekol  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis darovací smlouvy Fondu Asekol a realizaci výstavby kontejnerového stání v ulici 
Aloisina výšina.                                                                                                                                                              

T: listopad 2013 

USNESENÍ Č. 412/2013 

Protokol o kontrole čerpání dotací poskytnutých z Ekofondu SML za období roku 
2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o kontrole čerpání dotací poskytnutých z Ekofondu Statutárního města Liberec fyzickým i 
právnickým osobám za období roku 2012 se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a 
čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 413/2013 

Protokol z kontroly čerpání dotací poskytnutých z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání za období roku 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly čerpání dotací poskytnutých z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec fyzickým a právnickým osobám za období roku 2012 se zaměřením na 
kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a 
zajistit jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 414/2013 

Platové výměry ředitelů základních škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platové výměry ředitelů uvedených základních škol ke dni 1. 8. 2013 dle důvodové zprávy: 
1. Mgr. Šárky Klímové, ředitelky Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace 
2. Mgr. Radka Hanuše, ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové organizace 
3. Ing. Jiřího Veselého, ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových výměrů 
dle důvodové zprávy.  

 T: ihned 

USNESENÍ Č. 415/2013 

Platový postup ředitelky Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, 
příspěvkové organizace, Alice Langerové 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 Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvkové 
organizace, Alice Langerové 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. 416/2013 

Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové 
organizace, Mgr. Jarmily Plaché 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  
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platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace, Mgr. 
Jarmily Plaché 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. 417/2013 

Platový postup ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkové organizace, Mgr. Tomáše Kolafy 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 ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové 
organizace, Mgr. Tomáše Kolafy 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. 418/2013 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací - 
Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec a 
Zoologická zahrada Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací - Botanická zahrada 
Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec a Zoologická zahrada Liberec  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a výší 
stanovených odměn dle důvodové zprávy.                

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 419/2013 

Zřízení odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace  

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

zřízení odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 
s kapacitou jedné třídy v Liberci, Dobiášova 851/5,  PSČ 460 06 a jeho zápis do rejstříku škol a 
školských zařízení, 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. 420/2013 

Zřízení nové příspěvkové organizace -  Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zrušením odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 
organizace v Liberci, nám. Míru 212/2 a jeho výmazem z rejstříku škol a školských zařízení, 
s účinností od  1. července 2014, 

2. se zřízením Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace a jejím zápisem 
do rejstříku škol a školských zařízení a obchodního rejstříku, s účinností od 1. července 2014, 

3. s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové   
organizace, s účinností od 1. července 2014, 

4. se zřizovací listinou Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace, 
s účinností od 1. července 2014 

a  u k l á d á    

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 27.6.2013 

USNESENÍ Č. 421/2013 

Nové názvy ulic 5/2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Návrh na pojmenování 3 nových ulic ve dvou lokalitách bytové výstavby ve městě, a to v lokalitách 
Vesec - Na kopci a Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda, ve smyslu obsahu důvodové zprávy. Jedná 
se tyto názvy: 
1. v lokalitě Vesec - Na kopci, k. ú. Vesec u Liberce - 2 názvy 

Na Úbočí - stavebně nedokončené používané propojení ulic Radostná s ulicemi Nad Nisou a      
                  Mladou, podél existující a budované zástavby rodinných domů. 
 
Pod Kopcem - slepá pravostranná odbočka východním směrem z ulice Na Úbočí ke skupině 4     
                       budovaných rodinných domů a k zahrádkám. 

 
2. v lokalitě Vratislavice nad Nisou - Nová Ruda - 1 název  

Skrytá - slepá pravostranná odbočka z ulice Tanvaldské, skrytá uvnitř bloku za objekty, které 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

jsou      
             přímo u Tanvaldské ulice. 

 

u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Nové názvy ulic 5/2013“ ke 
schválení do zastupitelstva města.   

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 422/2013 

Dohoda o přeúčtování nákladů za tepelnou a elektrickou energii mezi Statutárním 
městem Liberec a zhotovitelem stavby „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e      

dohodu o přeúčtování nákladů za tepelnou a elektrickou energii mezi Statutárním městem Liberec a 
zhotovitelem stavby „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, firmou Chládek a Tintěra, 
Pardubice, a.s., 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné dohody s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 
Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 423/2013 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 7“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec - zóna „Lidové sady“      

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e      

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 
dodatečné práce č. 7“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 
02 Pardubice, Zelené Předměstí. 
 

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 424/2013 

Pavilon leknínů - vypsání veřejné zakázky na stavební práce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e      

1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“  
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Jiří Kittner   člen komise pro veřejné zakázky  
 Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. František Hruša    člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 
 

3. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 
 Lukáš Martin    náměstek primátorky 

Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 Ing. Jiří Kittner               člen komise pro veřejné zakázky 
 Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 
  

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. František Hruša    člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 06/2013 

USNESENÍ Č. 425/2013 

Centrum aktivního odpočinku - vyhodnocení veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e      

výsledek otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Centrum aktivního 
odpočinku Lidové sady“ za podmínky kladného vyhodnocení průběhu veřejné zakázky 
poskytovatelem dotace 

 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
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1. zajistit kontrolu průběhu veřejné zakázky u poskytovatele dotace 

T: 06/2013 
2. po kladném hodnocení průběhu veřejné zakázky od poskytovatele dotace oznámit výsledek 

veřejné zakázky uchazečům 

T kontrolní: 07/2013 
3. zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem UNISTAV, a.s., 

se sídlem: Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 00531766  

T kontrolní: 07/2013 

USNESENÍ Č. 426/2013 

IPRM Rochlice - výsledky výzvy č. 8 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výzvy č. 8 dle důvodové zprávy   

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, oznámit výsledky výzvy 
č. 8 poskytovateli dotací a jednotlivým žadatelům. 

T: 06/2013 

USNESENÍ Č. 427/2013 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Parky Lidové sady II. - dodatečné 
práce č. 1“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové 
sady“    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Parky Lidové sady II. - dodatečné práce č. 1“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ: 
60838744. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 428/2013 

Projekty SML v indikativním seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

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

1. pokračování v přípravě a realizaci vybraných investičnch akcí SML v indikativním seznamu 
projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle důvodové zprávy 

2. odstoupení od realizace a vyřazení z indiaktivního seznamu předmětného IPRM vybraných 
investičních akcí SML dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, pokračovat v 
přípravě a realizaci vybraných akcí. 

T: ihned 
 
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace inidkativního seznamu 

předmětného IPRM ke schválení zastupitelstvu města.   

 T: 27.6.2013 

 

USNESENÍ Č. 429/2013 

Návrh Kodexu zaměstnance, předpisu pro přijímání darů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Kodexu zaměstnance Statutárního města Liberec (Kodex)  
b e r e  n a  v ě d o m í ,   
že pravidla pro přijímání darů zaměstnanci jsou upravena v zákoníku práce, v zákoně o úřednících 
územně samosprávných celků a v čl. 7 Kodexu  

s o u h l a s í    

s tím, že nebude vydáván předpis pro přijímání darů zaměstnanci statutárního města    

a  u k l á d á    

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vydat Kodex zaměstnance Statutárního města formou 
směrnice tajemníka .     

T: neprodleně 
 
Odvolání a jmenování člena redakční rady Libereckého zpravodaje 

Predložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

 
 

Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci:  
I.   Personální změny na pozicích vedoucích odborů Magistrátu města Liberec v měsících květnu,        
     červnu a červenci 2013 
II.  Návrh odpovědi na podnět pana Bc. Graziana Sanvita ze 17. května 2013 
III. Návrh odpovědi na podnět paní Ing. Barbory Svobodové ze dne 25. dubna 2013 
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V Liberci dne 11. června 2013 
 
 
 
 
 

 
 

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



 

 


