
U S N E S E N Í  
Z 16. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 17. 9. 2013 

 

USNESENÍ Č. 682/2013 

Fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

a) s návrhem Smlouvy mezi akcionáři uzavírané mezi Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. 
Dr. E. Beneše, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, Libereckým krajem a městem Turnov, se sídlem 
Antonína Dvořáka 335, 511 01, Turnov, IČ: 00276227 

b) s fúzí Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit projekt fúze Krajské nemocnice Liberec, 
a. s., a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o., Zastupitelstvu Statutárního města Liberec. 

Termín: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 683/2013 

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. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání: 

a) zrušuje své usnesení č. 430/2013 bod I. ze dne 18.6.2013, 
b) schvaluje záměr prodeje p.p.č 2075/1, oddělené z p.p.č. 2075/1 dle GP č. 3312 - 12132/2012 
ze dne 23.11.2012, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 
sníženou na 2,960.000,- Kč, formou výběrového řízení. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní 

v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 22.000,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků.  

 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č 2369 / 2369, 2370/1, 2374 a 2375, při 

ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 2,530.000,- Kč, formou 
výběrového řízení.  

 
II. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání: 
a) schvaluje záměr prodeje budovy č. p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX s příslušenstvím a 
pozemkem p. č. 248/1 (odděleným z p.p.č. 248 dle GP 3268 - 12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální kupní cenu 2,893.600,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
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přednosti nájemníků, 
b) schvaluje záměr zřízení smluvního předkupního práva ke stavbě trojgaráže na p.p.č. 248 (dle GP č. 
3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013 se jedná o nově oddělené p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7) a příjezdové 
cestě na p.p.č. 248 (dle GP č. 3268 -12076/2012 ze dne 13.8.2012 se jedná o nově oddělenou p.p.č. 
248/4) v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro kupujícího / nového vlastníka bytového domu č. p. 544, ul. 
Dopravní, Liberec XXX. 

USNESENÍ Č. 684/2013 

Projednání návrhů příjmů rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2014   

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů VHČ za SML na rok 2014 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku města, pokračovat v přípravě 
rozpočtu SML na rok 2014 v souladu s Harmonogramem schváleným usnesením rady města 
č. 452/2013. 

USNESENÍ Č. 685/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013     

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního 
města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 26. 9. 2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 686/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013     

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního 
města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 26. 9. 2013 ke schválení. 
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USNESENÍ Č. 687/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej budov 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. s prodejem nemovitosti: budova čp. 625, ul. Masarykova, Liberec1,včetně vedlejšího objektu 

tvořícího příslušenství k budově, vše na pozemku p. č. 2814, garáže na pozemcích p. č. 2813/5, 
2813/6, 2813/7, pozemky p. č. 2814, 2813/5, 2813/6, 2813/7, 2813/1, 2813/2, vše v k. ú.  Liberec, 
kupující: KASRO, spol. s r. o., IČ: 60276258, se sídlem Liberec – Liberec 1, ul. 5. Května 63/48, 
PSČ 460 01 za kupní cenu 13,205.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

2. s prodejem nemovitosti: budova čp. 128, ul. Švermova, Liberec 20, na pozemku p. č. 44/3, 
pozemky p. č. 44/3, 44/18, vše v k. ú. Ostašov u Liberce: 
1. Otto Jäger, Monika Jägerová, za kupní cenu 1,970.412,- Kč splatnou před podpisem kupní 

smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

2. Profi-technik s. r. o., IČ: 25432206, se sídlem Liberec 10 – Františkov, Švermova 268/76, PSČ 
460 10, za kupní cenu: 1,851.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 

3. Jaroslav Gebhart, Martina Gebhartová, za kupní cenu: 1,751.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro 
kupujícího č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 
          T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 688/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej nebytové jednotky 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s prodejem nebytové jednotky č. 285/2 v budově čp. 285, ul. Frýdlantská, Liberec 1 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 49442/117699 na společných částech domu a na pozemku p. 
č. 485,  k. ú. Liberec, kupujícímu Maškovka, s. r. o., IČ: 28820126, se sídlem Praha 5 – Košíře, 
Plzeňská 157/98, PSČ 150 00, za kupní cenu 4,996.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

2. z kupní ceny alokovat 1,8 mil. Kč jako prostředky na předfinancování nebo spolufinancování 
revitalizace nebytové jednotky č. 285/1 – kina Varšava jako dotačního projektu v rámci IPRM  
„Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ pro kino Varšava 
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3. s alokací 1,8 jako prostředky na předfinancování nebo spolufinancování revitalizace nebytové 
jednotky č. 285/1 – kina Varšava jako dotačního projektu v rámci IPRM  „Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci“  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 689/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. s prodejem nemovitosti:  

a) pozemek p. č.461/7, k. ú. Liberec, kupující: Maškovka, s. r. o., IČ: 28820126, se sídlem 
Praha 5 – Košíře, Plzeňská 157/98,  PSČ 150 00, za kupní cenu 57.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

b) a schvaluje zřízení věcného břemene, na části pozemku p. č. 461/7, práva chůze na 
pozemek p. č. 461/2, vše v k. ú. Liberec, jejímž vlastníkem je v současné době Statutární 
město Liberec, a to bezúplatně. 

2. s prodejem nemovitosti: pozemky p. č.761/1, 761/2, 761/3, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícím: 
Petr Urban, Irena Urbanová, za kupní cenu 95.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

3.  s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 1583/329, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícímu:  ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, za 
kupní cenu 8.000,-Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4.  s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 1583/387, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícím: manželé 
Jaroslav Schneider, a Venuše Schneiderová, za kupní cenu 19.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

5. s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 177/133, k. ú. Dolní Hanychov, kupujícím: MUDr. Jiří 
Teufl, Bc. Blanka Teuflová, za kupní cenu 34.500, - Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

6.   s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 616/3, k. ú. Ruprechtice, kupujícím: manželé Jiří Vrátil, a 
Zdeňka Vrátilová, za kupní cenu 18.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

7.  s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 1747/39, k. ú. Starý Harcov, kupujícímu: Společenství    
vlastníků Franklinova 517, IČ: 720 88 206, Franklinova 571, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 
12.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
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8. s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 425, k. ú. Doubí u Liberce, kupujícím: Ing. Jiří Tůma, Mgr. 
Milena Tůmová, za kupní cenu 65.000, - Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

9. s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 1444/3, k. ú. Vesec u Liberce, kupující: H. H. Holding 
group v. o. s.,  IČ: 25415786, se sídlem Frýdlant v Čechách, Bulovka 123, PSČ 464 01, za kupní 
cenu 90.000, - Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 690/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej podílu na pozemku stavebním 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 1342/10000 na pozemku p. č. 2958,  k. ú. Liberec 
náležejícího k jednotce č.702/6 v budově Masarykova 702, Liberec 1, postavené na pozemku p. č. 
2958, k. ú. Liberec do podílového vlastnictví Daniela Uličného, a Alice Berkové, za cenu 16.000,- 
Kč. Termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení 
zastupitelstvu města                                                            

T: 26 9. 2013 

USNESENÍ Č. 691/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s jednotlivými usneseními dle přiložených materiálů: 
1. s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 6812/10000 na 

pozemcích p. č. 150/8 a 151/4 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 37, nám. Dr. E. Beneše 
37, Liberec 3 kupujícím: 

1. manž. Petr Votava, a Monika Votavová, za kupní cenu 32.100,- Kč, kupní cena je splatná 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. manž. Hana Pangrácová, a  Martin Pangrác, za kupní cenu 32.000,- Kč, kupní cena je 
splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

3. manž.Vlastimil Hubečka, a Radomíra Hubečková, ,  ½  a Jiří Obručník,  ½ za kupní cenu 
32.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
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smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 2 
2. s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 305/1011 na pozemku 

p. č.829/1 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 870, ul. Klášterní, Liberec 1 kupující: 
Dominika Votavová, za kupní cenu 370.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

3. s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 1950/10000 na 
pozemku p. č.1855/2 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 265, ul. Chrastavská, Liberec 2 
kupujícím: manž.Kretová Siham, a Kret Nawaf, za kupní cenu 12.000,- Kč, kupní cena je splatná 
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

4. s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 8078/60478 na 
pozemcích p. č. 2926/4 a 2927/6 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 1384, ul. Riegrova, 
Liberec 1 kupujícímu: Jaroslav Polívka, za kupní cenu 61.000,- Kč, kupní cena je splatná před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

5. s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 185/43357 na 
pozemcích p. č.4894/1 a 4894/2 v  k. ú. Liberec související s budovou čp. 130 - 133, ul. 
Františkovská (Metelkova), Liberec 3 kupujícím: manž. Ivan Belda, a Anna Beldová, za kupní 
cenu 3.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

6. s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 272/31456  na 
pozemcích p. č.1422/5, 1422/6 a 1422/16 v  k. ú. Ruprechtice související s budovou čp. 792, ul. 
Borový vrch, Liberec 14 kupujícím: manž. David Stárek, a Lenka Stárková, za kupní cenu 3.000,- 
Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení 
zastupitelstvu města.      

T:  26 9. 2013 

USNESENÍ Č. 692/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje staveb 
 
Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. s prodejem technického vybavení na pozemku p. č. 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a pozemku p. 

č. 605/3, vše v k. ú. Nové Pavlovice formou výběrového řízení s předností Společenství vlastníků 
budovy č. p. 330 za cenu 151.000,- Kč dle IP 

2. se záměrem prodeje jiné stavby na pozemku p. č. 1223/1, ul. Věkova, Liberec 14, pozemků p. č. 
     1223/1, 1223/2, vše v k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu 661.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 693/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 
1. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3100/4, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p. č. 3100/4, k. ú. Liberec, za cenu 20.000,- Kč, 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

2. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 874/11, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka garáže za nejnižší podání 51.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky.  

3. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1125, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka budovy na tomto pozemku za cenu 374.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 438/2, k. ú. Horní Hanychov, formou výběrového za 
cenu 98.000,- Kč s právem přednosti vypůjčitele pozemku. 

5. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 601/1, k. ú., Doubí u Liberce formou výběrového za 
cenu: a) dle IP Kč 605.000,- Kč, b) dle ZP Kč 267.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky     

6. souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 425/8 (dle GP č. 942-28/2013), k. ú. Machnín formou 
výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 4,419.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

7. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5204/1, k. ú. Liberec formou výběrového řízení 
s právem přednosti nájemce pozemku (výpůjčka) za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky za 
cenu 541.000,- Kč. 

8. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5377/7 (odděleno z p. p. č. 5377/3), k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu 25.000,- Kč.  

9. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 705/1 a části pozemku p. č. 712/274, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 66.000,- Kč.  

10. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1233/2, k. ú.  Rochlice u Liberce formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 2,793.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

11. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 204/1, k. ú. Nové Pavlovice formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka budovy čp. 284 na pozemku p. č. 204/6, k. ú. Nové Pavlovice 
za cenu cca 38.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

12. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1479, k. ú.  Vesec u Liberce formou výběrového řízení 
za cenu dle ZP.  

13. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1065/1, k. ú. Krásná Studánka formou 
výběrového řízení za cenu cca 25.000,- Kč. 

14. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 528, k. ú. Machnín formou výběrového řízení 
s právem přednosti společenství vlastníků bytových jednotek v budově na stpč. 64/1, k. ú. 
Machnín, za cenu cca 120.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

15. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1102/1, k. ú. Růžodol I za cenu cca 358.000,- 
Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1103, 1104 a budovy 
čp. 345, k. ú. Růžodol I za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
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zastupitelstvu města.                                 

T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 694/2013 

Majetkoprávní operace - Směna pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se směnou pozemku p. č. 578/7, k. ú. Františkov u Liberce, 
ve vlastnictví: 
Zdeněk Šuma,  
za pozemek p. č. 68/40 odděl. z pozemku p. č. 68/1, k. ú. Františkov u Liberce, 
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
s doplatkem městu ve výši 11.670,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 815,- Kč. 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 695/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr nabytí pozemku formou daru 
 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr nabytí pozemku p. č. 522/1, k. ú. Horní Hanychov darem od paní Vlasty Haasové,  

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování všech 
potřebných náležitostí spojených s tímto darem. 

T: neodkladně 
 
 

USNESENÍ Č. 696/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr výkupu pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr výkupu pozemku p. č. 294/3, k. ú. Františkov u Liberce ve vlastnictví: 
Olga Křepelová,  
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za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zahájit další potřebné kroky 
vedoucí k realizaci výkupu předmětného pozemku. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 697/2013 

Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. zřízení věcného břemene strpění uložení NTL  plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy 

a údržbu na pozemku/cích / p. č. 5951, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro: RWE GasNet, s. r. o., Klíšská, 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč. 

2. zřízení věcného břemene strpění uložení zemního kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 219/2, k. ú. Rochlice 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 3.900,- Kč bez DPH.  

3. zřízení věcného břemene strpění umístění optického kabelu včetně příslušenství, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p. č. 1050/1,1076  k. ú. Horní Růžodol, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 
22 Praha 4, IČ: 60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 33.700,- Kč bez DPH.  

4. zřízení věcného břemene strpění uložení zemního kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 859, k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 4729035, za 
podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH.  

5. neschvaluje zřízení věcného břemene uložení plynové přípojky, vstup a vjezd pro opravy a 
údržbu na pozemcích p. č. 5454,  k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušných 
inženýrských sítí, pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ:27295567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 2.000,- Kč bez DPH.  

6. zřízení věcného břemene strpění uložení teplovodu a kabelového vedení VN a chrániček HDPE, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2481/1, 2465/1, 2515/6, k. ú. Liberec 
a v profilu tělesa podzemní štoly Jizerského potoka, a to v úseku od svislé šachty štoly potoka 
v areálu LVT po revizní šachtu štoly potoka v blízkosti nového objektu Depozitáře Galerie, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Warmnis, spol. s r. o., Liberec 6, 
Ovocná 157/2, PSČ 460 06, IČ: 432 24 679 za cenu 261.050,- Kč bez DPH. 

7. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6043, 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 1.000,- Kč bez DPH. 

8. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 657, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky 
složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

9. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
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údržbu na pozemku/cích/ p. č. 841/1, 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 
podmínky složení zálohy ve výši 28.800,- Kč bez DPH. 

10. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 279/2, 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 10.000,- Kč bez DPH. 

11. zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na 
pozemku p. č. 87/5, k. ú. Nové Pavlovice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 92/2, k. ú. Nové Pavlovice a budovy č. p. 358, Liberec XIII- 
Nové Pavlovice, na pozemku p. č. 92/2, k. ú. Nové Pavlovice, kterým je v současné době 
Kořínková Lucie, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

12. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1057/7, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.000,- 
Kč bez DPH. 

13. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 147, 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 17.500,- Kč bez DPH. 

14. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 824, k. ú. Vesec 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 21.000,- Kč bez DPH. 

15. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. Vesec 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 20.000,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
 
 
 

USNESENÍ Č. 698/2013 

Úprava cen budov a pozemků 

Rada města po projednání 
z r u š u j e   
usnesení dle Přílohy č.1 a Přílohy č. 2  
s o u h l a s í  
s úpravou cen při opakovaných výběrových řízeních dle Přílohy č.1 a Přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit návrh na úpravy cen nemovitostí ke schválení 
zastupitelstvu města .         
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T:  26. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 699/2013 

Opakovaná úprava cen pozemků 

Rada města po projednání 
z r u š u j e    
usnesení rady města č. 207/2013,body 1,2,5,6 ze dne 19. 3. 2013  
s o u h l a s í 
s úpravou cen pozemků uvedených v Příloze č. 1 a jejich prodejem formou opakovaného výběrového 
řízení   

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit návrh na úpravu cen nemovitostí a jejich prodej 
formou opakovaného výběrového řízení ke schválení zastupitelstvu.  

T: 26. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 700/2013 

Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec o 
povolení odpisu nedobytné pohledávky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis nedobytné pohledávky dlužníka paní Hybnerové Věry ve výši 4.876,- Kč u příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, seznámit Mgr. Lenku 
Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 701/2013 

Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec za období  

1. 10. 2012 - 31. 3. 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec za období 1.10.2012-31.3.2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu o plnění Komunitního plánu 
sociálních služeb regionu Liberec za období 1.10.2012 - 31.3.2013 zastupitelstvu města. 
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T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 702/2013 

Způsob financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberec v 
období 2014 - 2016 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se způsobem financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberce dle důvodové 
zprávy  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit odsouhlasený způsob financování Fondu 
zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26.9.2013  

USNESENÍ Č. 703/2013 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu 
      - Divišková Denisa, prostor č. 14, ulici Kateřinská 156 
2. Humanitní komise doporučuje udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení   
      DPS - jednotlivci paní: 
       - Petrnouškové Janě, Beranovi Miroslavu, 
3. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci 
      - Ištoňové Kristýně, byt č. 204, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
      - Mátlové Zdeňce, byt č. 408, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
      - Strnadové Ireně, byt č. 208, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
      - Urbanové Jindřišce, byt č. 203, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
      - Juhasové Otílii, byt č. 107, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
      - Lankové Marie, byt č. 212, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
      - Drlíkovi Ivanovi, byt č. 2, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
      - Petrnoušková Janě, byt č. 53, o velikosti 1+0, Burianova 1071  
      - Dusíkové Marii, byt č. 9, o velikosti 1+0, Burianova 969  
      - Gabrielová Jiřině, byt č. 48, o velikosti 1+0, Burianova 969 
      - Semančíkové Agnesa, byt č. 11, o velikosti 1+1, Borový vrch 1032 
4. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- dvojice 
       - manželům Kratochvílovým Naděždě a Františkovi, byt č. 49, o velikosti 1+1, v ulici    

   Burianova 1070   
5. Přidělení bytů v domě zvláštního určení bezbariérové - upravitelné 
      - Urbancovi Václavovi, byt č. 1, o velikosti 3+1, v ulici Česká 617 
      - Millerové Veronice, byt č. 19, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
      - Krouzové Blance, byt č. 7, o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1580 
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6. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
      - Zajíčkovi Václavovi, byt č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1204 
      - Čadkové Barboře, byt č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205 
7. Výměnu bytu startovacího 
       - Čermákové Nicol,  z bytu č. 8, o velikosti 2+kk Krajní 1578 do bytu č. 6, o velikosti    
       2+kk Krajní 1578 
8. Přidělení bytů startovacích 
       - Brezaniové Michale, byt č. 8, o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1575 
       - Kroužkovi Lukášovi, byt č. 30, o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1576 
       - Wernerové Julii, byt č. 28, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577  
       - Minxovi Martinu, byt č. 11, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1578 
9. Přidělení bytů standardních 
       - Danilov Valentině, byt č. 31, o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208 
       - Bezuchovi Jakubovi, byt č. 8, o velikosti 1+1, v ulici Na Valech 786 
       - Feisteuerové Dagmaře, byt č. 4, o velikosti 1+1, v ulici Sluneční stráň 847 
       - Lexové Daně, byt č. 6, o velikosti 3+1, v ulici Sadová 62 
10. Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
       - Dolmenu, o.p.s., byt č. 202, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování jednotky nízkého standardu 
       s Diviškovou Denisou,  

T: říjen 2013 
 
2. Informovat paní Petrnouškovou Janu a Berana Miroslava o udělení výjimky z pravi- 
      del v DPS 

T: říjen 2013 
 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
      s  Ištoňovou Kristýnou, Mátlovou Zdeňkou, Strnadovou Irenou, Urbanovou Jindřiškou, 
      Juhasovou Otílii, Lankovou Marii, Drlíkem Ivanem, Petrnouškovou Janou, Dusíkovou 
      Marií, Gabrielovou Jiřinou, Semančíkovou Agnesou,  
                                                      T: říjen 2013 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
      s manželi Kratochvílovými Naděždou a Františkem 

T: říjen 2013 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – upravitel-  
      né: s Urbancem Václavem, Millerovou Veronikou, Krouzovou Blankou,  

 T: říjen 2013 
 
6. Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů u Sila  
      s Zajíčkem Václavem, Čadkovou Barborou, 

 T: říjen 2013 
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7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací – s paní Čermákovou Nicolou (výměna  
       bytu)  

T: říjen 2013 
   
8. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
      s Brezaniovou Michalou, Kroužkem Lukášem, Wernerovou Julií, Minxem Martinem,  
 

T: říjen 2013 
 
9. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní 
      s Danilov Valentinou, Bezuchou Jakubem, Feisteuerovou Dagmarou, Lexovou Danou, 

T: říjen 2013 
 
10. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 
       s Dolmenem,  

T: říjen 2013 

USNESENÍ Č. 704/2013 

Schválení uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 2005 - 
Provoz a správa informačního systému SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zajištění služby nového informačního sytému Mětské policie Liberec, obrazu z kamerového systému 
(1 nový přípojný bod Olbrachtova – Nová Radnice), a to samostatnou objednávkou u společnosti 
Liberecká IS, a. s. na dobu 3 měsíců, počínaje 1. 10. 2013, cena služby bude činit 14.075,- Kč bez 
DPH za 1 měsíc poskytování služby.“ 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit objednávky a 
předložit Dodatek č. 10 ke smlouvě KT/7010/05/0051 znovu ke schválení RM po třech měsících. 

T: 30. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 705/2013 

Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a 
návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu „Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků 
projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec“ Zastupitelstvu města Liberec 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit doporučení postupu dle přiložené tabulky „Doporučení zastupitelstva 
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města určenému zastupiteli pro územní plán“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Doporučení postupu určenému 
zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu 
Liberec“ k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: do 26. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 706/2013 

Záměr zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy "Motýlek", Liberec, 
Broumovská 840/7 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, 
příspěvkové organizace  s kapacitou 48 dětí v Liberci, Broumovská 847/7,  PSČ  460 01 a jeho zápis 
do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. září 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci všech potřebných úkonů 
souvisejících se zřízením odloučeného pracoviště.  

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 707/2013 

Žádosti ředitelů o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky 
z počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., 
v platném znění: 
1. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace   - v 3. B ze 14 žáků na 15 žáků 

a 7. B. ze14 žáků na 15 žáků 
2. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace – v 7. A. z 30 na 31 žáků 
3. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace – v 5. ročníku ve skupině 

chlapců na tělesnou výchovu z počtu 30 na 31 žáků 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat ředitele o povolení výjimky. 

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 708/2013 
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Čestné prohlášení zřizovatele 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Martinu Rosenbergovou, primátorku města, k podpisu čestného prohlášení Statutárního města 
Liberec, jako zřizovatele příspěvkové organizace Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, ve 
smyslu § 147 odst. 1 písm. n) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)   

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, předložit čestné prohlášení k podpisu 
primátorce města Liberec. 

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 709/2013 

Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové 
organizace a Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. kapacitu Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace na počet 290 žáků, 
oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 290 žáků, školní družiny na počet 80 žáků a školní 
jídelny při Základní škole, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizaci na počet 290 
stravovaných, s účinností k 1. červenci 2014 

2. kapacitu Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace na počet 370 žáků, 
oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 370 žáků, školní družiny na počet 90 žáků a kapacitu 
školní jídelny při Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci na počet 530 
stravovaných, s účinností k 1. červenci 2014 

a  u k l á d á  

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

T: září 2013 
 
 

USNESENÍ Č. 710/2013 

Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace na počet 
708 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 708 žáků u Základní školy, 
Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace, s účinností od 1. září 2014 

a  u k l á d á  
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Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 711/2013 

Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizaci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se stanovením kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizaci na počet 74 žáků, s účinností ke dni 1. ledna 2014 

a  u k l á d á  

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

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 712/2013 

Stanovení kapacity mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Liberec, 
Barvířská 38/6 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. kapacitu mateřské školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Základní škola a Mateřská 
škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace na počet 56 dětí, s účinností ke dni 1. 1. 
2014  

2. kapacitu školní jídelny – výdejny, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Základní škola a 
Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace na počet 56 stravovaných, 
s účinností ke dni 1. 1. 2014 

a  u k l á d á  

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

T: září 2013 

USNESENÍ Č. 713/2013 

Rezignace PaedDr. Vladimíra Bůty na funkci ředitele Základní školy, Liberec, 
Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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rezignaci na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace pana PaedDr. Vladimíra Bůty ke dni 30. 9. 2013,  

p o v ě ř u j e  

paní Mgr. Věru Dostrašilovou zastupováním vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy, 
Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace do doby jmenování nového ředitele školy, 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění konkurzu dle 
vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: listopad 2013 

USNESENÍ Č. 714/2013 

Rozšíření majetkové přílohy zřizovací listiny Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s rozšířením majetkové přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit rozšířenou majetkovou přílohu zřizovací 
listiny Zoologické zahrady Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 715/2013 

Zařazení projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v 
přírodovědných a technických oborech“ do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a 
technických oborech“ nositele Technická univerzita v Liberci na indikativní seznam projektů IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit aktualizaci indikativního seznamu IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke schválení.  

T: 26.9.2013 
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USNESENÍ Č. 716/2013 

Oprava usnesení 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zrušením části usnesení zastupitelstva města č. 152/2013 ze dne 5. 9. 2013 ve znění:  
„uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Parky Lidové 
sady II.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

 
a jeho nahrazení textem:  
 
„uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1175/S na projekt „Parky Lidové sady 
II.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
 
2. se zrušením části usnesení zastupitelstva města č. 153/2013 ze dne 5.9.2013 ve znění: 

„1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II“ č. 
OLP/3673/2011“  
„2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758“ 

 
a jeho nahrazení textem:  
 
„1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II“ č. 
OLP/3637/2011“  
„2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění 
IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit k projednání zastupitelstvu města. 

T: 09/2013 
 
 

USNESENÍ Č. 717/2013 

Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 718/2013 

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání 
nemovitostí v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 26.9.2013 

USNESENÍ Č. 719/2013 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zněním Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Dodatek č. 6 ke Smlouvě o alokaci 
prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke schválení.  

T: 26.9.2013 

 

USNESENÍ Č. 720/2013 

Smlouva o důvěrnosti poskytovaných informací a jejich ochraně 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh Smlouvy o důvěrnosti poskytovaných informací a jejich ochraně uzavíraný mezi sdružením 
AQE advisors, a. s., IČ: 26954770, BDO CA s.r.o., IČ: 25535269, BDO Advisory s.r.o., IČ: 
27244784, KULHÁNEK Legal Consulting, IČ: 45919470 na straně jedné (zpracovatel) a 
Technickými službami města Liberec a.s., IČ: 25007017 na straně druhé (poskytovatel). 

a  u k l á d á  
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Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření Smlouvy o důvěrnosti poskytovaných 
informací a jejich ochraně.                                                                                                    

T: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 721/2013 

Podnět ke zřízení bezpečných přechodů v Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět Policie ČR č. j. KRPL-82131-1/CJ-2013-180506-01 přijaté dne 26.8.2013 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat autora podnětu o přijatém usnesení rady města Liberce, 

T: 25.9.2013 
 
2. nárokovat do výdajové části rozpočtu odboru správy veřejného majetku na rok 2014 finanční 

prostředky ve výši 700.000,- Kč na zpracování projektových dokumentací, 

KT:  11/2013 
 
3. nárokovat do výdajové části rozpočtu odboru správy veřejného majetku na rok 2014 finanční 

prostředky na realizaci akce Letná – přechod pro chodce (mezi OBI a Lidlem), 

KT: 11/2013 

USNESENÍ Č. 722/2013 

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  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ na 
komunikaci Nezvalova pro držitele ZTP/P Veroniku Koďouskovou, zastoupenou matkou Andreou 
Koďouskovou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné stanovisko 
odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P 
Veroniku Koďouskovou, zastoupenou matkou Andreou Koďouskovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Nezvalova. 

Termín: říjen 2013 
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USNESENÍ Č. 723/2013 

Externí pronájem hlasovacích místností 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním hlasovacích místností pro místní referendum se 
subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu města Liberec podepsat tyto nájemní smlouvy. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 724/2013 

Specifikace projektu - Živá paměť města Liberec – Reichenberg 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konkrétní návrhy jednotlivých umístění informačních tabulí občanského sdružení Liberecká občanská 
společnost, o. s., pro projekt pod názvem „Živá paměť města Liberce - Reichenberg“ na 
nemovitostech ve vlastnictví Statutárního města Liberce p. č. 1, 2313, 5821/6, 5989 a 6036 vše k. ú. 
Liberec, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat zástupce občanského sdružení Liberecká občanská společnost, o.s.,  o 

přijatém usnesení Rady města Liberce 

Termín: neprodleně 
 
2. vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikace k umístění informačních tabulí občanského 

sdružení Liberecká občanská společnost, o.s., pro projekt pod názvem „Živá paměť města Liberce 
- Reichenberg“ na nemovitostech ve vlastnictví Statutárního města Liberce 

Termín: září 2013 
 
 

USNESENÍ Č. 725/2013 

Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec - udělení výjimky ze Směrnice Rady 
města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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zadání veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než 1,000.000,- Kč bez 
DPH na akci „Přechod pro pěší v Ještědské ulici“ přímým oslovením společnosti Swarco Traffic CZ, 
s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4, 140 00 a to udělením výjimky ze Směrnice Rady města 
Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem a to v souladu s článkem 
VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města)  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. v souladu s usnesením rady města ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek zajistit 

administraci zakázky „Přechod pro pěší v Ještědské ulici“ -  přímým oslovením společnosti 
Swarco Traffic CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, Praha 4, 140 00, a následně připravit a 
příslušný smluvní dokument a zajistit jeho oboustranný podpis,  

 
2. zajistit realizaci akce „Přechod pro pěší v Ještědské ulici“ 

USNESENÍ Č. 726/2013 

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uplatnění žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj dle vyhlášeného programu „Obnova 
obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“ na akce 

 
- v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní Obnova obecního a krajského majetku 

po živelních pohromách v roce 2013 v rámci dotačního titulu č. 1 připravit a uplatnit žádosti o 
dotaci na akce: 

 
1) Oprava havárie lesní cesty Lyžařská 
2) Oprava havárie lesní cesty U sedmi domků 
3) Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště 
4) Oprava havárie lesní cesty Lidové sady - U Slunečních lázní 

 
- v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní Obnova obecního a krajského majetku 

po živelních pohromách v roce 2013 v rámci dotačního titulu č. 2 připravit a uplatnit žádosti o 
dotaci na akce: 

 
1) Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu 
2) Horská - oprava sesuvu u gabionové zdi 
3) Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou 
4) Oprava sesuvu - ul. Mařanova 
5) Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá 
6) Oprava havárie místní komunikace Pekárkova 
7) Kadlická oprava podemleté komunikace 
8) Oprava opěrné zdi a odvodnění  místní komunikace, ul. Na Výběžku 
9) Oprava komunikace Na Rozhraní 
10) Fibichova – poškozený povrch chodníku 
11) Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
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12) Polední – poškození krajnice a propustku 
13) Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
14) Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
15) Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 

 
2. přímě zadání zpracování projektových dokumentací projektové kanceláři Nýdrle - projektová 

kancelář, spol. s r.o. na následující akce a to a udělením výjimky ze Směrnice Rady města 
Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem a to v souladu 
s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města) : 

1) Fibichova – poškozený povrch chodníku 
2) Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
3) Polední – poškození krajnice a propustku 
4) Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
5) Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
6) Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 

 
3. uplatnění žádosti o úhradu škod z pojištění majetku SML na následující akce: 

1) Jablonecká - park poškozené perkové cesty a úklid odvodňovacích žlabů 
2) Gutenbergova - park Letní kino poškozené perkové cesty, odvodnění, poškozené 

květinové záhony  
3) Školní park pod domy - poškozená perková cesta a schody 
4) Majakovského x Pod Sadem Míru - poškozené odvodnění cesty a perkové cesty 
5) Dětské hřiště Puchmajerova - poškozené perkové cesty 
6) Lidové sady park - poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů 
7) Přemyslova - park poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů 
8) Budyšínská - vchod do parku - poškození perkové cesty, úklid 
9) Svah u knihovny - sesuv půdy 
10) Prokopa Holého park - poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů a 

dopadových ploch dětských hřišť 
11) Sukovo nám. - poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů  
12) Skládka Zlaté Návrší - poškozené odvodnění skládky, sesutý svah a poškození 

technického zařízení skládky 
13) Zahrada vzpomínek - poškozené perkové cesty, vyčištění odvodnění 
14) Zvolenská - sesuv půdy, zborcená krajnice vozovky  
15) V Rokli - sesuv půdy 
16) Mařanova - sesuv půdy, poškozený tubosaider a zborcená krajnice 
17) Ruprechtická – poškozené perkové cesty 
18) Masarykova – sesuv půdy, zborcené zpevněné cesty 
19) Pekárkova – poškozené odvodnění a sesuv krajnice komunikace 
20) Horská – sesuv půdy, poškozená opěrná zeď 
21) Park Sv. Křtitele – poškozené perkové cesty, odvodnění 
22)  Lukášovská – oprava propustku a krajnice 
23) Českolipská a Svárovská – oprava havárie 2 propustků na propojce komunikací 
24) V Rokli – oprava poškozeného zemního tělesa, krajnice, opěrné zdi 
25) Maškova – oprava havárie odvodnění v ulici 
26) park P. Bezruče – oprava havárie cest v parku 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25

1. v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní Obnova obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách v roce 2013 v rámci dotačního titulu č. 1 připravit a uplatnit žádosti o 
dotaci na akce: 

 
1) Oprava havárie lesní cesty Lyžařská 
2) Oprava havárie lesní cesty U sedmi domků 
3) Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště 
4) Oprava havárie lesní cesty Lidové sady - U Slunečních lázní 

T: 12/2013 
 
2. v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní Obnova obecního a krajského majetku 

po živelních pohromách v roce 2013 v rámci dotačního titulu č. 2 připravit a uplatnit žádosti o 
dotaci na akce: 

 
1) Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu 
2) Horská - oprava sesuvu u gabionové zdi 
3) Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou 
4) Oprava sesuvu - ul. Mařanova 
5) Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá 
6) Oprava havárie místní komunikace Pekárkova 
7) Kadlická oprava podemleté komunikace 
8) Oprava opěrné zdi a odvodnění  místní komunikace, ul. Na Výběžku 
9) Oprava komunikace Na Rozhraní 
10) Fibichova – poškozený povrch chodníku 
11) Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
12) Polední – poškození krajnice a propustku 
13) Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
14) Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
15) Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 

T: 09/2013 
 
3. přímo oslovit projektovou kancelář Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. s žádostí o podání 

cenové nabídky na realizaci dokumentací jednotlivých akcí: 
 

1) Fibichova – poškozený povrch chodníku 
2) Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
3) Polední – poškození krajnice a propustku 
4) Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
5) Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
6) Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 

 

 T: 09/2013 
 
4. podat žádost o úhradu škod z pojištění majetku SML na následující akce: 

1) Jablonecká - park poškozené perkové cesty a úklid odvodňovacích žlabů 
2) Gutenbergova - park Letní kino poškozené perkové cesty, odvodnění, poškozené 

květinové záhony  
3) Školní park pod domy - poškozená perková cesta a schody 
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4) Majakovského x Pod Sadem Míru - poškozené odvodnění cesty a perkové cesty 
5) Dětské hřiště Puchmajerova - poškozené perkové cesty 
6) Lidové sady park - poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů 
7) Přemyslova - park poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů 
8) Budyšínská - vchod do parku - poškození perkové cesty, úklid 
9) Svah u knihovny - sesuv půdy 
10) Prokopa Holého park - poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů a 

dopadových ploch dětských hřišť 
11) Sukovo nám. - poškozené perkové cesty a úklid a oprava odvodňovacích žlabů  
12) Skládka Zlaté Návrší - poškozené odvodnění skládky, sesutý svah a poškození 

technického zařízení skládky 
13) Zahrada vzpomínek - poškozené perkové cesty, vyčištění odvodnění 
14) Zvolenská - sesuv půdy, zborcená krajnice vozovky  
15) V Rokli - sesuv půdy 
16) Mařanova - sesuv půdy, poškozený tubosaider a zborcená krajnice 
17) Ruprechtická – poškozené perkové cesty 
18) Masarykova – sesuv půdy, zborcené zpevněné cesty 
19) Pekárkova – poškozené odvodnění a sesuv krajnice komunikace 
20) Horská – sesuv půdy, poškozená opěrná zeď 
21) Park Sv. Křtitele – poškozené perkové cesty, odvodnění 
22)  Lukášovská – oprava propustku a krajnice 
23) Českolipská a Svárovská – oprava havárie 2 propustků na propojce komunikací 
24) V Rokli – oprava poškozeného zemního tělesa, krajnice, opěrné zdi 
25) Maškova – oprava havárie odvodnění v ulici 
26) park P. Bezruče – oprava havárie cest v parku 

  T: 09/2013 

USNESENÍ Č. 727/2013 

Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci - Variantní postupy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odmítnutí bezúplatného převodu Dětského dopravního hřiště městem Liberec a vybudování v roce 
2014 adekvátní náhrady ve sportovním areálu v Liberci Vesci a to včetně založení projektu „Dětské 
dopravní hřiště v Liberci-Vesci“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
- zajistit ve spolupráci s Městskou policií Liberec následující: 

1. Nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce na rok 2013 na projekt „Dětské 
dopravní hřiště v Liberci-Vesci“ finanční částku ve výši 3,500.000,- Kč 

Termín: říjen 2014 
2. Projednat s radním pro dopravu Libereckého kraje termínové uzavření stávajícího 

dětského dopravního hřiště v Liberci a to aby v rámci možností nedošlo k přerušení 
výuky dopravní výchovy a dále projednat možnost využití nového dětského dopravního 
hřiště včetně zajištění výuky dopravní výchovy pro základní školy v Hrádku nad 
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Nisou, Chotyni, Stráži nad Nisou, Mníšku u Liberce, Jablonném v Podještědí a vhodným 
způsobem informovat radu města o výsledku projednání 

                                                                                                   Kontrolní termín: prosinec 2013   
3. Vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektu včetně následné realizace projektu a 

navrhované řešení projednat s Krajským koordinátorem BESIP Ministerstva dopravy pro 
Liberecký kraj a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 

                                                                                                   Kontrolní termín: leden 2014  

USNESENÍ Č. 728/2013 

Nákup radarového měřiče rychlosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Nákup „Radarového měřiče rychlosti RAMER 10 C“ 
2. Výběr dodavatele zařízení přímým oslovením a to společnosti RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 

Kunovice,  IČ: 25638891   
3. Uzavření smlouvy na dodávku zařízení „Radarového měřiče rychlosti RAMER 10 C“ mezi 

Městskou policií Liberec, tř. 1. máje 108/48, 460 02 Liberec 2 a společností RAMET a.s., 
Letecká 1110, 686 04 Kunovice,  IČ: 25638891 a to na základě „Směrnice rady města Liberce č. 
02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky 
z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města. 

 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit převod finančních prostředků na nákup „Radarového měřiče rychlosti RAMER 10 C“ 

z rozpočtu odboru správy veřejného majetku do rozpočtu Městské policie Liberec 

Termín: 10/2013 
 
2. na nákup „Radarového měřiče rychlosti RAMER 10 C“ zajistit odeslání výzvy k předložení 

návrhu smlouvy na dodávku výše uvedeného zařízení firmě RAMET, a.s., Letecká 1110, 686 04 
Kunovice,  IČ: 25638891 

Termín: 10/2013  
 
3. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu na dodávku „Radarového měřiče rychlosti RAMER 10 C“ 

Termín: 10/2013  

USNESENÍ Č. 729/2013 

Převod pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5, k. ú. Liberec ve vlastnictví 
společnosti Technické služby města Liberce, a. s., na město Liberec 

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

realizaci převodu pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5,  k. ú. Liberec dle varianty: 
 
1. Záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5,  k. ú. Liberec ze 
společnosti Technické služby města Liberce a.s. na město Liberec s vypořádáním kupní ceny 
poukázáním finančních prostředků odpovídajících kupní ceně společnosti Technické služby 
města Liberce a.s.;  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, Mgr. Janu Audymu, 
vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti 
Technické služby města Liberce, a. s., představenstvu společnosti Technické služby města Liberce, 
a.s., zajistit ve spolupráci s advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., 
realizaci schválené varianty převodu pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5,  k. ú. Liberec 
ze společnosti Technické služby města Liberce a.s. na město Liberec. 

KT: 04/2014 

USNESENÍ Č. 730/2013 

Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy - uzavření darovací 
smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby města 
Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec 8, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017, jejímž předmětem je 
darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy společností Technické služby města Liberce, a.s., 
Statutárnímu městu Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž předmětem je 

přijetí darovaných nemovitostí tvořících hřbitovy od společnosti Technické služby města Liberce 
a.s.,  

                                                                                                                                       KT  09/2013 
  
2. po schválení přijetí nemovitostí tvořících hřbitovy do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem 

města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  
                                                                                                                                      KT: 10/2013 
 
 

USNESENÍ Č. 731/2013 

Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy - uzavření smlouvy o 
úhradě újmy 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o úhradě újmy mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby 
města Liberce, a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec 8, PSČ 460 08, IČ: 25007017, jejímž 
předmětem je závazek města Liberce uhradit újmu společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
v případě, že by taková újma vznikla v souvislosti s darováním nemovitého majetku tvořícího 
hřbitovy 

a  u k l á d á  

Představenstvu Technických služeb města Liberec, a.s., projednat smlouvu o úhradě újmy na svém 
zasedání dne 19. 9. 2013. 

USNESENÍ Č. 732/2013 

Zajišťování správy a údržby hřbitovů po převzetí od spol. Technické služby města 
Liberce od 1. 1. 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Přehled výhod a nevýhod zvažovaných variant správy hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou 
zpracovaný advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., 

 
2. Schválenou variantu radou městského obvodu tj. Zajišťování správy hřbitova na k. ú. Vratislavice 

nad Nisou Městským obvodem Vratislavice nad Nisou, 

a  s c h v a l u j e  

Záměr běžné údržby hřbitovů (tj. vybrané pohřební a hrobnické činnosti, úklidy a čištění 
hřbitovů, zahradnické práce atd.) prostřednictvím zaměstnanců Statutárního města Liberec, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 

advokátní kancelář, s.r.o., zajistit plnění přijatých usnesení rady města Liberce a vhodným 
způsobem informovat radu města Liberce o výsledku plnění přijatých usnesení, 

Termín: 1.1.2014 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 

advokátní kancelář, s.r.o., připravit věcný a časový harmonogram převzetí a realizace správy a 
údržby hřbitovů od společnosti Technických služeb města Liberce a.s., včetně identifikace a 
termínového plnění legislativních postupů, které musí zajistit město Liberec, 

Termín: 1.1.2014 
 
 

USNESENÍ Č. 733/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a. s. 
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Rada města po projednání 

   d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce Statutárního města Liberce na jednání řádné valné hromady 
společnosti Severotrans, a.s.. ( IČ: 28714172, se sídlem Liberec, ulice České Mládeže 594/33, PSČ 
460 06), která se koná dne 4. října od 10:00 hodin v areálu FinReal Liberec, a. s., v zasedací místnost 
č. 5 administrativní budovy 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání. 

T: 26. 9. 2013 
       

USNESENÍ Č. 734/2013 

Změna počtu členů rady města, počtu náměstků primátorky, jejich kompetencí a 
úkolů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci Mgr. Věry Rosenbergové na funkci členky rady města k datu 25.9.2013 

s o u h l a s í  

1. v souladu s § 84odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se stanovením    
počtu členů rady města na 9 

2. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se 
zrušením funkce náměstka primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu 

3. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se 
stanovením počtu členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce na 4 (primátor a 
3 náměstci primátora) 

4. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, s určením 
funkcí a úkolů uvolněných náměstků primátora, takto: 

a) Mgr. Jiří Šolc – náměstek pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 
b) Ing. Jiří Rutkovský – náměstek pro územní plánování, rozvoj města a dotace 
c) Kamil Jan Svoboda – náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast 

 
5. v souladu s § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, s tím, aby v době nepřítomnosti 

zastupoval primátora města náměstek pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 

 
a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh na jednání zastupitelstva města. 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 735/2013 
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Smlouva o spolupráci mezi SML a společností CFA design na knižní publikaci 
Lázně 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a společností CFA design na knižní publikaci 
Lázně   

a  u k l á d á                                                                          

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky 
 
1. uzavřít smlouvu o spolupráci 

Termín: ihned 

 
2. alokovat do rozpočtu roku 2014 částku podle smlouvy o spolupráci 

Termín: 29.11.2013 

USNESENÍ Č. 736/2013 

Návrh na úpravu platu ředitele p. o. Městské lesy Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový postup ředitele p. o. Městské lesy Liberec, Bc. Jiřího Blimla, do vyššího platového stupně 
spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. října 2013 ve výši dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání příslušného platového 
výměru řediteli p. o. Městské lesy Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 737/2013 

Jmenování vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, 
Ing. Davida Pastvu do funkce vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Liberec 
dle důvodové zprávy s termínem nástupu od 1. října 2013 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, provést jmenování nového 
vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu podle zákona.                                                                                           
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USNESENÍ Č. 738/2013 

Změna znění čl. VI. Jednacího řádu Rady města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený materiál o změně č. VI. Jednacího řádu RM dle důvodové zprávy 
v y d á v á   
Jednací řád Rady Města Liberec s účinností od 18. 9. 2013 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, seznámit zaměstnance a statutární orgány 
obchodních společností s novým zněním Jednacího řádu Rady Města Liberec.      

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 739/2013 

Návrh na odvolání člena redakční rady Libereckého zpravodaje Lukáše Martina 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

s účinností od 19. září 2013 pana Lukáše Martina z redakční rady Libereckého zpravodaje 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat pana Lukáše Martina. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 740/2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc srpen 2013 

 
 
Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 741/2013 

Hodnocení 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 5. 9. 2013 

Rada města po projednání 
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p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 5. září 2013, paní primátorku Mgr. M. Rosenbergovou, pana náměstka K. J. Svobodu a pana 
tajemníka Magistrátu města Liberec, Ing. J. Fadrhonce. 

USNESENÍ Č. 742/2013 

Organizační zajištění 8. zastupitelstva města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 8. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. září 2013 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu 

rozhodnutí o námitkách Územního plánu města Liberec 
4. Schválení návrhu zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 
5. Fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 
6. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 

2013 
7. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013 
8. Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 
9. Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
10. Prodej budov 
11. Prodej nebytové jednotky 
12. Prodej pozemků 
13. Prodej podílu na pozemku stavebním 
14. Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 
15. Záměr prodeje staveb  
16. Záměr prodeje pozemků 
17. Směna pozemků 
18. Úprava cen budov a pozemků 
19. Opakovaná úprava cen pozemků 
20. Darovací smlouva – Hančova a Vrbatova 
21. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec za období 1. 10. 2013 – 

31. 3. 2013 
22. Způsob financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberec v období 2014 – 

2016 
23. Rozšíření majetkové přílohy zřizovací listiny Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 

organizace 
24. Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace 
25. Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy – uzavření darovací smlouvy 
26. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací v 2. kole roku 2013 
27. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 

Liberec za rok 2012 
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28. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2012 
29. Přijetí dotace od SFDI ČR 
30. Oprava usnesení 
31. Zařazení projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a 

technických oborech“ do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
32. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci projektu 

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
33. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci 

projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
34. Lázně – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060 
35. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
36. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 

hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 
37. Změna počtu členů RM, počtu náměstků primátorky a jejich kompetencí a úkolů 
38. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a. s. 
39. Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí rady komise Fotbalového klubu 

Krásná Studánka 
40. Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do revizní komise o. s. „Zachraňme kino 

Varšava“ 
41. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 5. 9. 2013 
42. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 698/2013 
             k usnesení č. 699/2013 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 24. září 2013 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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



 
                                                                                                                Příloha: č. 1 – budovy 
Poř.č.  adresa budovy parcelní číslo 

katastrální 
území 

usn. RM usn. ZM  původní cen 
 

upravená 
cena 

 
1. Jablonecká  čp. 124, 

Liberec 5 
3503/1, 
3503/2  
Liberec 

19. 3. 2013 
č.204/2013 
bod IV/1  

28. 3. 2013 
č. 46/2013 
bod IV/1 

2,937.000,- 2,350.000,- 

2.  Dvorská čp. 169, 
Liberec 5 

3594/1, 
3593/1 
Liberec 

19. 3. 2013 
č.204/2013 
bod IV/2 

28. 3. 2013 
č. 46/2013 
bod IV/2 

6.787.000,- 5,430.000,- 

 
 
 
                                                                                                               Příloha č.2 - pozemky 
Poř.č. katastrální území parcelní 

číslo 
usn. RM usn. ZM původní 

cena 
upravená 

cena 
 

1. Liberec 1710/2 22.1.2013 
č. 25/2013 
bod II/2 

31.1.2013 
č. 5/2013 
bod II/2 

154.000,- 124.000,- 

2. Krásná Studánka I 42/2 19.2.2013 
č. 126/2013 
bod III/7 

28.2.2013 
č. 35/2013 
bod III/7 

63.000,- 51.000,- 

 
 
 
 
 
 

Příloha k usnesení č. 698/2013



 
 
                                                                                                               Příloha č.1 - pozemky 
Poř.č. katastrální 

území 
parcelní číslo původní 

cena 
snížená 
cena o 
20% 

upravená 
snížená 

cena 
 

1. Liberec 537/1,14,15,16,17,539/1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,545/1    761.000,-    609.000,- 488.000,- 
2. Liberec 5673/6      30.000,-      24.000,-   20.000,- 
3. Starý 

Harcov 
139/4      90.000,-      72.000,-   58.000,- 

4. Rudolfov 329/3    674.000,-    540.000,- 432.000,- 
                                                                                                                                          
 

Příloha k usnesení č. 699/2013
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