
U S N E S E N Í  
Z 17. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 1. 10. 2013 

 

USNESENÍ Č. 747/2013 

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. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení 

NN, přístupu  a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2586 a 2599/1 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 27.600,- Kč 
bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

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

zřízeno a provozovat NTL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1629/1 a 
1820/21 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (investor stavby AQUEL 
BOHEMIA, s.r.o., Vesecká 97, Liberec 6, IČ: 25413589) za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 12.600,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

   
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení 

NN, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 422/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 2.300,-Kč bez DPH 
a za podmínek stanovených technickým odborem. 

 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a 

provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1886/5 a 
1886/12 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 24.600,- Kč bez DPH na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení 

NN, přístupu  a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2686/1 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 podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 105.600,- Kč bez 
DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

 
6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kabelů zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu  na p.p.č. 1715 v k.ú. 

 



Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby pro spol. Správa železniční dopravní cesta, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ: 70994234 za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 1.250,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

 
 
II. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání:   
a)  zrušuje usnesení č. 6/2012/II/3 ze dne 10.1.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1880/5 v k.ú.Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby veřejné komunikační sítě pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 
4, IČ: 60193336 za cenu 1.800,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 748/2013 

Schválení smlouvy na nájem prostor nové služebny MP – ul. Fügnerova 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71, IČ:  47311975, za 
podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít nájemní smlouvu. 

T: k 1. 10. 2013 
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat ustanovení nájemní 
smlouvy. 

T: od 1. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 749/2013 

Platový výměr Mgr. Věry Dostrašilové, pověřené zastupováním funkce ředitele 
Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr Mgr. Věry Dostrašilové pověřené zastupováním funkce ředitele Základní školy, 
Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace. 

USNESENÍ Č. 750/2013 

Jmenování konkurzní komise 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda 



Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka   
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    PaedDr. Dana Rozkovcová  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Jiří Dvořák   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy  Ing. Vladislava Plochová  
Zástupce školské rady     Mgr. Alena Hejnová 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
členy konkurzní komise. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 751/2013 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele              
s čerpáním investičního fondu v roce 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec do výše 79.000,-
Kč na pořízení dechového hudebního nástroje dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
písemně seznámit ředitele organizace MgA. Martina Otavu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 752/2013 

Stav kroniky města Liberce za rok 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zápis do kroniky města Liberce za rok 2012 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
1. zajistit výtisk a vazbu kroniky na trvanlivém papíře 
2. zajistit uložení originálu kroniky do trezoru Státního okresního archivu v Liberci 

T: 31.5.2014 

USNESENÍ Č. 753/2013 

Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se zněním Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci  

a  u k l á d á  



Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Dodatek č. 5 ke Smlouvě o alokaci 
prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život V Liberci   zastupitelstvu SML ke 
schválení. 

T: 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 754/2013 

Udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke Smlouvě o pronájmu prostor pro ZŠ 
Vrchlického  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1, ve věci změny vypůjčitele ze Sportovního klubu stolního tenisu Liberec, 
spol. s r.o. na Sportovní klub stolního tenisu Liberec, ke Smlouvě o pronájmu prostor, uzavřené 
Základní školou Vrchlického, Vrchlického 262/17, Liberec 13, příspěvkovou organizací 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, seznámit 
s rozhodnutím rady města zástupce všech smluvních stran. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 755/2013 

Projekt – „Volnočasové plochy Liberec I“ 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav přípravy projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, pokračovat v 
přípravě projektu a předložit radě města ke schválení návrh zadávacích podmínek pro výběr 
zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. 

T: 11/2013 

USNESENÍ Č. 756/2013 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace vícefunkčních hřišť 
při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - dodatečné práce č. 1“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a 
ZŠ Aloisina Výšina - dodatečné práce č. 1“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 
Litoměřice, IČ: 27263827. 

T: neprodleně 



USNESENÍ Č. 757/2013 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012 Zastupitelstvem 
města Liberec 

a  u k l á d á  

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit zprávu o využití a 
vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 758/2013 

Operační plán zimní údržby komunikací 2013 – 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Operační plán zimní údržby komunikací 2013 - 2014 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku Statutárního města Liberec, 
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby 
komunikací 2013 - 2014“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML, a.s. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 759/2013 

U kostela sv. Antonína - prezentace archeologických nálezů a veřejné osvětlení 
(Kostelní II) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „U kostela sv. Antonína – prezentace archeologických nálezů a veřejné 
osvětlení“ 

2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením, a to oslovením společnosti Technické 
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „U kostela sv. Antonína – prezentace archeologických 
nálezů a veřejné osvětlení“ mezi statutárním městem Liberec a společností Technické služby 
města Liberce, a.s., a to na základě tzv. in-house výjimky dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

4. Revokaci části usnesení rady č. 634/2013 (14. schůze rady ze dne 27.8.2013) týkající se JŘBU 
ve znění: „vypsání veřejné zakázky „U kostela sv. Antonína – oprava komunikací po opravě 
IS - JŘBU“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle důvodové zprávy, a to 
oslovením firmy Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, 460 08 Liberec 8, IČ 
25007017“ včetně souvisejících úkolů v ukládací části tohoto usnesení 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „U kostela 



sv. Antonína – prezentace archeologických nálezů a veřejné osvětlení“. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 760/2013 

Softwarové a personální zajištění správy hřbitovů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zajištění služby nového informačního systému pro správu hřbitovů města Liberce prostřednictvím 
Liberecké IS, a.s.  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s dotčenými odbory a organizacemi, tj. Odborem informatiky a řízení procesů MML,  
tajemníkem MML, advokátní  kanceláří  Heřmánek & Černý, advokátní kancelář, s.r.o., a 
společností LIS, a.s.   
 
1. předložit návrh dodatku O provozu a správě informačního systému města Liberce, k 

projednání Radě města Liberce. 

T: do 31.12.2013 
 
2. zajistit vypsání výběrového řízení na personální zajištění vedení správy hřbitovů pro zajištění 

vedení evidence, nájemních smluv a dalších povinností ze zákona č. 256/2001 sb. o 
pohřebnictví 

T: do 31.10.2013 
 
3. zajistit prostřednictvím společnosti LIS, a.s., a odboru informatiky službu poskytnutí 

softwarového nástroje pro efektivní správu hřbitovů   

T: 31.12.2013   
 
4. zajistit ve spolupráci s Odborem informatiky a řízení procesů, Technickými službami města 

Liberec a.s., společností Liberecká IS, a.s., a vybranou společností migraci (převedení) dat do 
nově vybraného softwarového nástroje pro správu hřbitovů. Migrace dat bude provedena 
v maximálně možné míře, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu datového skladu správy hřbitovů 
vedených Technickými službami Liberec, a.s.  

T: 31.12.2013 
 

USNESENÍ Č. 761/2013 

„Bánskobystrická - Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodníku“ - přeložka 
kabelů ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pro úspěšnou realizaci akce „Bánskobystrická – Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a 
chodníku“–“uzavření následujícího smluvního dokumentu:  
 
„Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ 



v rámci zajištění realizace akce „Bánskobystrická –Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a 
chodníku“, a to mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 
24729035, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, ve výši  zálohové faktury 240.980,- Kč  
za přeložku zařízení  s tím, že po dokončení akce bude ve faktuře vyúčtována zálohová faktura.     

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

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

a  u k l á d á  

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

KT: 10/2013 

USNESENÍ Č. 762/2013 

Poskytnutí mimořádné dotace na podporu opravy Kateřinské vodní plochy po 
bleskové povodni z července 2013 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

poskytnutí mimořádné dotace na podporu opravy Kateřinské vodní plochy po bleskové povodni 
z července 2013, ve výši 25.000,- Kč, Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 
Kateřinky 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat žadatele o 
přijatém usnesení a uzavřít příslušný smluvní dokument o poskytnutí dotace. 

T: říjen 2013 

USNESENÍ Č. 763/2013 

Schválení přijetí finančního příspěvku od MK ČR na projekt „Oprava 
Hübnerovy hrobky, I. etapa“ v rámci programu MK ČR „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím finančního příspěvku na projekt „Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa“ ve výši 214.000,- 
Kč, tedy 61, 18% z celkových způsobilých výdajů projektu 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města přijetí dotace od MK ČR ke schválení a následně zajistit další 
postup pro čerpání dotace,    

KT: 10/2013 
 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 



pro akci „Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa“ po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města 
zajistit realizaci dle podmínek poskytovatele finančního příspěvku  

KT: 12/2013 

USNESENÍ Č. 764/2013 

Oprava 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  

- změnu usnesení č. 704/2013 z 16. schůze rady města konané dne 17.9.2013 na zajištění 
služby nového informačního systému Městské policie Liberec (MP Manager), archivaci 
poštovních zajištění schránek vybraných uživatelů IS MML (max. 50) a zajištění obrazových 
dat v rámci kamerového systému Městské policie Liberec „Olbrachtova  - Nová Radnice“; 
Uvedené služby budou zajištěny (objednány) samostatnou objednávkou u společnosti 
Liberecká IS, a. s., na dobu třech měsíců, počínaje 1.10.2013, cena služby bude činit 23.785,- 
Kč bez DPH za jeden 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 radě města po třech 
měsících. 

T: 1.10.2013 

USNESENÍ Č. 765/2013 

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 Matoušova pro držitele ZTP/P paní Jiřinu Neumanovou 

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 paní Jiřinu Neumanovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Matoušova.  

Termín: říjen 2013 

USNESENÍ Č. 766/2013 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podle § 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) změnu přílohy č. 



1 Organizačního řádu MML – Organizační struktura Magistrátu města a vymezení garantů odborů 
v členění na jednotlivá oddělení a přílohy č. 3 Organizačního řádu MML – organizační schéma 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vydat úplné znění změny Organizačního řádu 
MML a seznámit zaměstnance s touto změnou.  

T: neprodleně 
 
 

Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci:  
I. Výběrové řízení na soudního exekutora za účelem vymáhání nedoplatků na místních 

poplatcích a pokutách udělených v rámci správních řízení - stav plnění usnesení RM č. 
547/2013 ze dne 16.7.2013 

 
 

 
 
V Liberci dne 8. října 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


