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U S N E S E N Í  
Z 22. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 3. 12. 2013 

 

USNESENÍ Č. 954/2013 

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor nové služebny 
MP – ul. Fügnerova - evidenční číslo MP - 22 - 13/13 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Statutárním městem Liberec a 
Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, Liberec III, 
PSČ 461 71, IČO  473 11 975, za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu 
nebytových prostor. 

T: 12/2013 
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat ustanovení Dodatku č. 1 
smlouvy o nájmu nebytových prostor. 

T: od 1. 1. 2014 

USNESENÍ Č. 955/2013 

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 vedení kanalizační přípojky, 

příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1629/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 1851/31 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, pana Radima Zakouřila, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 5.000,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených 
technickým odborem. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení  přípojky splaškové 

kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 422/1 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka rodinného 
domu č.p. 687 na p.p.č. 562 a p.p.č. 562 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, pana Miloslava 
Černého, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 
5.000,-Kč bez DPH  a za podmínek stanovených technickým odborem. 
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3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení  vodovodní přípojky, 
přípojky splaškové kanalizace  a přípojky NN,  příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
p.p.č. 332/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušných inženýrských 
sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 853/2 a 853/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Dušana 
a Ivety Vnentřákových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 11.400,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
VII. Záměr prodeje nemovitostí 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje tří řadových garáží na p.p.č. 248/5, 248/6 a 
248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a příjezdové cesty na 
p.p.č. 248/4 (oddělné z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 13.8.2012) v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou za minimální prodejní cenu 160.000,- Kč, formou nabídky k přímému prodeji na 
základě schváleného předkupního práva  

a  s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod bodem: 
 
II. Prodej pozemků 
Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 
III. Prodej a výkup pozemků 
Rada města po projednání: 
1. souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 

manželům Miroslavu a Marcele Kubášovým, za kupní cenu 22.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, 

2. souhlasí s výkupem p.p.č. 2117/4 (oddělené z p.p.č. 2117 dle GP č. 3398-165/2013 ze dne 
23.7.2013) při ul. Východní v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví manželů Miroslava a 
Marcely Kubášových, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262978 za kupní cenu 
16.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
 
IV. Výkup podílu na pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. 
Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví MUDr. Jiřího Vytisky, do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ 00262978, za cenu 26.667,- Kč a úhradou ostatních nákladů dražby 
a výkupu (daně z převodu nemovitosti, správní poplatky).  
 
V. Podmíněné odstoupení od smlouvy 
Rada města nesouhlasí s žádostí pana Borise Schmitze ze dne 15. 10. 2013 o prodloužení termínu 
splatnosti kupní ceny pozemků dle kupní smlouvy č. 6100/2010/8545 a v případě, že pan Schmitz 
neuhradí nedoplatek kupní ceny ani do 15.12.2013, doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od 
kupní smlouvy ze dne 15.11.2010, č. 6100/2010/8545, v souladu s čl. 5.1 této smlouvy z důvodu 
prodlení pana Schmitze s úhradou splátek kupní ceny.  
 
VI. Prodej budovy 
Rada města po projednání: 
1. souhlasí s prodejem 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, společnosti PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 125/15, 460 01 
Liberec IV, za kupní cenu 2,893.601,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

2. souhlasí se zřízením smluvního předkupního práva ke třem řadovým garážím na p.p.č. p.p.č. 
248/5, 248/6 a 248/7 (oddělených z p.p.č. 248 dle GP č. 3342-13010/2013 ze dne 7.2.2013) a 
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příjezdové cestě na p.p.č. 248/4 (oddělené z p.p.č. 248 dle GP č. 3268-12076/2012 ze dne 
13.8.2012) v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro společnost PEMILA, spol. s r.o., Revoluční 
125/15, 460 01 Liberec IV 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod body 
II., III., IV., V. a VI. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 956/2013 

Smlouva o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „výstavba 3 PZS v km 
5,833 – 6,222 Liberec – Tanvald“  –  MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „Výstavba 3 PZS v km 
5,833 – 6,222 Liberec – Tanvald“, 2 samostatné sjezdy z pozemních komunikací a to: SO 03.3 – 
samostatný sjezd z komunikace v km 4, 829 – 4, 928 + úpravy komunikací ke sjezdu a SO 04 – 
samostatný sjezd z komunikace v km 5,833 – 5.938 + úpravy komunikací ke sjezdu 
mezi předávajícím, Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234 a přejímajícím Statutárním městem Liberec  

a  u k l á d á   

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

USNESENÍ Č. 957/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013    

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í   

s návrhem rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 8 
statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 12. 12. 2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 958/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2013     

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í   

s návrhem rozpočtového opatření č. 9 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. 9 
statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 12. 12. 2013 ke schválení. 
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USNESENÍ Č. 959/2013 

Vedení účetnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem 
Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

revokaci usnesení č. 30/2010 o možnosti vést od 1. 1. 2010 v příspěvkových organizacích města, 
které o to požádají, účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle písm. d), odst. 3, § 9, zákona č. 
563/1991 Sb. 

s t a n o v u j e   

vedení účetnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec od 1. 1. 2014 v 
plném rozsahu  

a  u k l á d á   

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, prokazatelným způsobem 
seznámit všechny příspěvkové organizace s rozhodnutím rady města.  

Termín: 31.12.2013 

USNESENÍ Č. 960/2013 

Uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze 
dne 31. 10. 2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem (převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE) 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s uzavřením dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne 31. 10. 
2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako dárcem a Libereckým krajem jako 
obdarovaným (převod budov a pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE), kterým se 
prodlužuje lhůta pro uvedení hospice do provozu do 31. 12. 2015 (v čl. II. odst. 4 se termín „31. 
12. 2014“ nahrazuje novým termínem „31. 12. 2015“) 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

T: 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 961/2013 

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 651/3737 na pozemku p.č. 324/1,  k.ú.Vesec u 
Liberce náležejícího k jednotce č.261/1 v budově Dlouhá 261, Liberec 25, postavené na pozemku 
p. č. 324/1, k.ú. Vesec u Liberce do podílového vlastnictví Martina Hýbnera a Moniky Hýbnerové, 
za cenu 17.000,- 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 města, předložit  návrh  majetkoprávních operací ke 
schválení zastupitelstvu města.  
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T: 12.12.2013 

 
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.  

USNESENÍ Č. 962/2013 

Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 3.12.2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4020 - 24 m2 (parkování), 

v k.ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 840,-Kč pro:  
manželé Marcela a Antonín Karvayovi 

2. Rada města dne 3.12.2013 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1492/1 - 385m2 (zahrada) a 
pozemek p.č. 1492/13 - 15m² (pozemek pod chatkou), vše v k.ú. Rochlice u Liberce na dobu 
neurčitou za roční nájemné 2.525,-Kč pro:  
manželé Karel a Jaroslava Hrudkovi 

3. Rada města dne 3.12.2013 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 418 - 122 m2 (zahrada) a 
10m² (pozemek pod chatkou), v k.ú. Františkov u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 
1.692,-Kč pro:  
paní Naďa Schejbalová 

4. Rada  města dne 3.12.2013 schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 425/8,  k.ú. Machnín na 
dobu neurčitou za cenu 20.254,-Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst 
inflace pro:  
manželé Ing. Miroslav a Ing. Ilona Urbanovi 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování nájemních 
smluv.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 963/2013 

Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemků 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů:  
1. Rada města dne 3.12.2013  schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1059/1 – 33m2 ( údržba 

pozemku),v k.ú. Horní Růžodol na dobu neurčitou pro: 
manželé Miroslav a Zdeňka Lankovi 

2. Rada města dne 3.12.2013 neschvaluje výpůjčku pozemků p.č. 337/4, 337/10,  v k.ú. Radčice 
u Krásné Studánky na dobu neurčitou pro: 
manželé Mgr. Ondřej a Pavla Markovi 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování jednotlivých 
výpůjček dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 



 
 

6

USNESENÍ Č. 964/2013 

Majetkoprávní operace - Umístění reklamního zařízení 

Rada města po projednání  

n e s c h v a l u j e  

umístění 1 ks  reklamního zařízení o velikosti 1,24 x 0,80 m na pozemku p.č. 704 v k.ú. Liberec, 
na dobu neurčitou pro Renatu Koutovou, IČ:62212729, Fibichova 549/2, Liberec 1, za cenu 
4.000,- Kč bez DPH ročně 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, informovat žadatelku o 
výsledku schváleného usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 965/2013 

Majetkoprávní operace - Změna usnesení - věcná břemena 

Rada města projednání  

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů. 
1. Rada města po projednání dne 3. 12. 2013:  

a) zrušuje usnesení č. 2/2013/V/2 ze dne 8. 1. 2013 
b) schvaluje zřízení  věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1112/2, 1151/2, 1243/1, 1243/2, 1258/1, 1258/8, 
1258/9, 1258/38, 1258/39, 1265/10, 1270/2, 5788/2, 5788/7, 5806/1, 5807/1, 5807/12, 
5807/13, 5816/1, 5816/2, k. ú. Liberec na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro  
Telefónicu Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 
za cenu 1.000,- Kč bez DPH.  

2. Rada města po projednání dne 3. 12. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 778/2013/3 ze dne 15. 10. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, přípojky dešťové 
kanalizace, elektropřípojky, vodovodní přípojky a umístění uklidňovací šachty, přístup a 
příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 430/1, 6124 k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 377, 378/2, 
379/2, k. ú. Janův Důl u Liberce, kterým  je v současné době Brabenec Jiří, za podmínky 
složení zálohy ve výši 12.200,- Kč bez DPH. 

3. Rada města po projednání dne 3. 12. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 656/2011/XIII/11 ze dne 20. 9. 2011 
b) schvaluje zřízení  věcného břemene strpění uložení  plynovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 760/1, k. ú. Horní Hanychov, na dobu  existence  
stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 1.700,- Kč. 

4. Rada města po projednání dne 3. 12. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 574/2011/VIII/11 ze dne 30. 8. 2011 
b1) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vodovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce na dobu  existence 
stavby příslušné   inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 1120/3, 1121/1, k. ú. Doubí u 
Liberce, kterým je v současné době Čiháková Monika, za cenu 5.000,- Kč. 
a zároveň 
b2) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce na dobu  existence 
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stavby příslušné   inženýrské sítě pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 5.000,- Kč.  

5. Rada města po projednání dne 3. 12. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/9 ze dne 17. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a vodovodní přípojky, vstup 
a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 946, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 949/3,  k. ú. Vesec u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době Konečný František a Konečná Jana, za cenu  9.125,- Kč 
bez DPH. 

6. Rada města po projednání dne 3.12.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 446/2012 - VIII/4 ze dne 5.6. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelu včetně příslušenství, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 647/1, 674, k.ú. Dolní Hanychov 
na dobu existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro: Telefónica Czech Republic, Praha 4, 
Za Brumlovkou 266/2,  IČ: 601 93 336, za cenu 15.800,- Kč bez DPH.  

7. Rada města po projednání dne 3.12.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 633/2012 - V/9 ze dne 28.8.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optické sítě (přeložení stávajících 
kabelů),  příjezd a přístup pro opravy a   údržbu  na pozemku/cích p.č.173/8,   k.ú. Horní 
Růžodol  na dobu  existence  příslušné  inženýrské sítě pro:  ČR-HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR LIBERECKÉHO KRAJE, Barvířská  29/10, Liberec III, 460 01, IČO: 70 888 744, za 
cenu 7.350,- Kč          

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 966/2013 

Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění sloupů 

podpěr parovodu včetně základů, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
5806/1, k. ú. Liberec  na dobu  existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu 
Liberec, a.s., tř. Milady Horákové 641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za  podmínky  
složení zálohy ve výši 2.900,- Kč bez DPH.  

2. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  kanalizační přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 5946/1, k. ú. Liberec,  na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1854, k. ú. 
Liberec a budovy č. p. 264, Liberec II – Nové Město, na pozemku p. č. 1854, k. ú. Liberec,  
kterým  je v současné době Stuchlík Kamil a Stuchlíková Pavla, za podmínky složení zálohy 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 3. 12. 2013 schválila  zřízení věcného břemene strpění uložení  kanalizační 
stoky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1195/2, 1056/1, k. ú. 
Růžodol I, na dobu  existence  stavby pro: Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 
1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 7.000,- Kč. 

4. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 15, 22, 37, 59, 173/1, 
194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 197/6, 197/8, 197/16, 197/17, 204/1, 204/8, 204/9, 217, 230/1, 
242, 258, 268/2, 268/3, 545/2, 550/2, 615, 632/2, 632/4, 632/7, 632/8, 632/9,  k. ú. Nové 
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Pavlovice, 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  1,075.000,- Kč 
bez DPH. 

5. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 46, 168, 190/1, 211/2, 
216, 1441/12, 1441/54, 1443/86, k. ú. Ruprechtice, 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  215.080,- Kč bez DPH. 

6. Rada města dne 3. 12. 2013 schválila  zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení NN a VN,  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1122/12, 1122/29, 
1122/33, 1122/34, 1122/35, 1122/38, 1122/41, 1122/46, 1905/1,  k. ú. Starý Harcov, na dobu  
existence stavby pro: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč. 

7. Rada města dne 3. 12. 2013 schválila  zřízení věcného břemene strpění uložení  STL 
plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1122/12, 1905/1, 
1122/44,  k. ú. Starý Harcov, na dobu  existence  stavby pro: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč. 

8. Rada města dne 3. 12. 2013 schválila  zřízení věcného břemene strpění uložení  vodovodního 
řadu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1122/12, 1905/1, k. ú. Starý 
Harcov, na dobu  existence  stavby pro: Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 
1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky  složení zálohy ve výši 1.000,- Kč. 

9. Rada města dne 3. 12. 2013 schválila  zřízení věcného břemene strpění uložení  
telekomunikačního vedení,  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1122/12, 
1122/35,  1122/46, 1905/1,  k. ú. Starý Harcov, na dobu  existence  stavby pro : Telefónica 
Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, za 
podmínky  složení zálohy ve výši 1.000,- Kč. 

10. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodní přípojky a 
elektropřípojky,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 800/7, 801, k. ú. 
Doubí u Liberce,  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 833/3, k. ú. Doubí u Liberce,  kterým  jsou v současné době Jurečka Tomáš a 
Jurečková Dagmar, za podmínky složení zálohy ve výši 7.250,- Kč bez DPH. 

11. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodní přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1061/1, k. ú. Doubí u Liberce,  na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1070, k. ú. 
Doubí u Liberce,  kterým  je v současné době Jirásko Zdeněk, za podmínky složení zálohy ve 
výši 5.000,- Kč bez DPH. 

12. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  kanalizační přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 850, k. ú. Machnín,  na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 818/4, 849/6, k. ú. 
Machnín,  kterým  je v současné době Špinka Josef a Špinka Josef, za podmínky složení 
zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

13. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění vrchního 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2164,  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  3.200,- Kč bez DPH. 

14. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení   věcného břemene uložení  vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích   p.  č.  2201/1, 2200/4,  
k. ú. Rochlice u Liberce,  na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST, s. r. o., Javorník čp. 53, Proseč 
pod Ještědem, 463 43, Český Dub, IČ: 25402293, za cenu 20.000,- Kč bez DPH. 

15. Rada města dne 3. 12. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodních 
přípojek a kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1843, 
k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 2924/1, k. ú. Liberec, kterým je v současné době DP REAL IMMO, s. r. o., 
Těšnov 1163/5, Praha 1 – Nové Město, 11000 Praha, IČ: 28261496, za podmínky složení 
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zálohy ve výši 20.000.- Kč bez DPH. 
16. Rada města dne 3.12. 2013 schvaluje zřízení  věcného břemene uložení vodovodní a 

kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích  p.č. 394, 1666, k. ú. 
Rochlice u Liberce,  na dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 389,  k. ú. Rochlice u Liberce a stavby čp. 254 na tomto pozemku, 
jehož vlastníkem je v současné  době:  Bytové družstvo Maršíkova 254, čp.10, 463 52 Janův 
Důl, IČ: 1709313, za podmínky složení zálohy ve výši 20.900,- Kč bez DPH. 

17. Rada města dne 3.12.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1289, 
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 1.000,- Kč 
bez DPH.  

18. Rada města dne 3.12.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1505/1, 
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 17.500,- Kč 
bez DPH.  

19. Rada města dne 3.12.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 647, k.ú. 
Radčice u Krásné Studánky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 
1.200,- Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 967/2013 

Žádost o uzavření dohody o splátkách s manželi Puchýřovými 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 39 měsíců s paní Kateřinou Puchýřovou a 
Tomášem Puchýřem  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 39 měsíců s paní Kateřinou Puchýřovou 
a Tomášem Puchýřem, zastupitelstvu města. 

T: 12.12.2013 

USNESENÍ Č. 968/2013 

Výpověď z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu této uživatelce: 
Růžena Sedláčková byt č. 204 (byt zvláštního určení, v domě s pečovatelskou službou) 
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a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu 
paní Růženě Sedláčkové. 

T: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 969/2013 

Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s upuštěním od vymáhání pohledávek a účetním odpisem pohledávek včetně příslušenství  

a  u k l á d á                               

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města 
Liberec. 

T: leden 2014 

USNESENÍ Č. 970/2013 

Odpis pohledávek, včetně příslušenství – do 20.000,- Kč 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20.000,- Kč v celkové částce 61.458,-Kč z důvodů úmrtí 
dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
zajistit odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20.000,- Kč v celkové částce 61.458,- Kč 
z důvodů úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě.                            

T: ihned 

USNESENÍ Č. 971/2013 

Odpis pohledávek, včetně příslušenství - nad 20.000,- Kč 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s odpisem pohledávky, včetně příslušenství nad 20.000,- Kč v celkové částce 337.852,- Kč 
z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20.000,- Kč v celkové částce 337.852,-Kč 
z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě do zastupitelstva města Liberec. 

T: leden 2014 
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USNESENÍ Č. 972/2013 

Žádost příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec o povolení 
odpisu nedobytných pohledávek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 67.566,- Kč u příspěvkové organizace Dětské 
centrum SLUNÍČKO Liberec 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 973/2013 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
- Raichovi Jiřímu, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 
- Hvizdošovi Matoušovi, prostor č. 13, Kateřinská 156 

 
2. Udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení 
      DPS – jednotlivci panu: 
      - Šťastnému Františkovi  

 
3. Neudělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení   
      DPS – jednotlivci: 
       - Neprašovi Miloslavu, Tobiášové Evě,  

 
4. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- jednotlivci 
      - Řehákové Miloslavě, byt č. 5, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
      - Hnikové Marii, byt č. 42, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
      - Kadlecové Miloslavě, byt č. 56, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
      náhradníky: v tomto pořadí – Stryhalová Květuše, Novotná Věra, Horák Jiří 

 
5. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- dvojice 
       - manželům Sobotkovým Miloslavě a Pavlovi, byt č. 41, o velikosti 1+1, v ulici  
       Burianova 1070  
       - manželům Nesibovým Věře a Oldřichu, byt č. 34, o velikosti 1+1, v ulici  
       Burianova 969   
       náhradníky: manželé Vaňkovi Věnceslav a Věra 

 
6. Přidělení bytu v domě zvláštního určení bezbariérové - upravitelné 
      - Sokolovské Olze, byt č. 18, o velikosti 3+1, v ulici Česká 617 
      - Peškovi Petrovi, byt č. 101, o velikosti 2+1, v ulici U Sila 1201 

 
7. Přidělení bytu standardního do úpravy 
       - panu Bc. Faustovi Albertovi, bytu č. 6, o velikosti 1+1, v ulici Na Valech 787 
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8. Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
       - Domovu pro mentálně postižené - Harcov, o.p.s., byt č. 204, o velikosti 2+kk, v ulici   
       Krejčího 1177  

a  u k l á d á  

 
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního: 
 
1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu 
      s Raichem Jiřím, Hvizdošem Matoušem, 

T: leden 2014 
 

2. Informovat pana Šťastného Františka o udělení výjimky z pravidel v DPS     

T: leden 2014 
 

3. Informovat pana Nepraše Miloslava, Tobiášovou Evu o neudělení výjimky z pravidel  
     v DPS      

T: leden 2014 

 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
      s  - Řehákovou Miloslavou, Hnikovou Marií, Kadlecovou Miloslavou,  
      náhradníky: v tomto pořadí - Stryhalová Květuše, Novotná Věra, Horák Jiří   

T: leden 2014 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
      s - manželi Sobotkovými Miloslavou a Pavlem, s manželi Nesibovými Věrou a Oldřichem   
    náhradníky: manželé Vaňkovi Věnceslav a Věra 

T: leden 2014 
 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – upravitelné:  
      s - Sokolovskou Olgou, Peškem Petrem 

T: leden 2014 
 

7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní do úpravy – s panem Bc. Faustem Albertem     

T: leden 2014 
   
8. Uzavřít nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby 
       s Domovem pro mentálně postižené – Harcov, o.p.s, 

T: leden 2014 

USNESENÍ Č. 974/2013 

Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu 
Liberec na období let 2014-2016 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s Komunitním plánem sociálních a navazujících služeb v regionu Liberec na období let 2014 - 
2016  
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a  u k l á d á   

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec.  

T: 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 975/2013 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: 
 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 976/2013 

Úprava přehledu poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování  
prostřednictvím příspěvkové organizace  Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec s platností od 1. 1. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu přehledu poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování prostřednictvím příspěvkové 
organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec s platností od 1. 1. 2014 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, seznámit pana 
Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 977/2013 

Nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec na rok 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec na rok 2014 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   
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Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního 
 
1. zajistit nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku Komunitního střediska KONTAKT  

Liberec, p. o., dle důvodové zprávy 

T: neprodleně 
 
2. písemně seznámit Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 

KONTAKT Liberec, p. o., s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 978/2013 

Poskytnutí příspěvku Farní charitě Rychnov nad Kněžnou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Farní charitě Rychnov nad Kněžnou v celkové výši 2.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis 
smlouvy s Farní charitou Rychnov nad Kněžnou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 979/2013 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence 
SML v rámci II. výzvy roku 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci II. 
výzvy roku 2013 v celkové výši 17.600,- Kč. 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky města, předložit doporučení rady města 
zastupitelstvu ke schválení.   

T: 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 980/2013 

Jmenování nového člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. 
s.  

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

nového člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.  Mgr. Lenku Škodovou, 
v souladu s § 12 a § 15 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

a  u k l á d á  
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Bc. Kláře Tekelyové, DiS., ředitelce společnosti, zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných 
společností.  

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 981/2013 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh obecně závazné vyhlášky 
k projednání zastupitelstvu města.       

T: 12.12.2013 

USNESENÍ Č. 982/2013 

Jizerská 50 - koncert na náměstí Dr. E. Beneše - povolení jednorázové výjimky 
z Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

primátorce města udělit jednorázovou výjimku z Obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Liberec č. 3/2009, O veřejném pořádku, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

USNESENÍ Č. 983/2013 

Změna Směrnice RM č. 2/2012 k zadávání veřejných zakázek SML provedená v 
návaznosti na schválené zákonné opatření Senátu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Směrnici č. 3 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
1. zveřejnit Směrnici č. 3 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec a 
2. seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 
 

T: ihned   

USNESENÍ Č. 984/2013 

Návrh poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč sdružení JEŠTĚD, z.s.p.o., se sídlem 
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U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000,- Kč sdružení JEŠTĚD, z.s.p.o., se sídlem U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec, IČ 72049987, na vypořádání závazků a úhradu výdajů v souvislosti 
s ukončením činnosti a likvidací sdružení, včetně znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 985/2013 

Protokol z kontroly hospodaření Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, 
příspěvková organizace, za období roků 2011 a 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková 
organizace, Pekárkova 572/5, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, 
včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, zabývat se 
zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 986/2013 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Zoologická zahrada Liberec, 
příspěvková organizace, Masarykova 1347/31, za období roků 2011 a 2012  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z provedené kontroly hospodaření organizace Zoologická zahrada Liberec, příspěvková 
organizace, Masarykova 1347/31, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, 
včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a 
zajistit jejich nápravu. 

 

USNESENÍ Č. 987/2013 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5 za období roků 2011 a 2012 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, 
Zhořelecká 344/5, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, včetně návrhu na 
opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a 
zajistit jejich nápravu. 
 

 

Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvková organizace 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 988/2013 

Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Liberec 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, o rozhodnutí rady města informovat 
příslušné ředitele škol.                                  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 989/2013 

Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem 
není Statutární město Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s poskytnutím dotace na rok 2014 a s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na 
provoz mateřské školy mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, s. r. o., 
IČ 28709381 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem -  celkem 84.500,- 
Kč, mezi Statutárním městem Liberec a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 ve 
výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 260.000,- Kč a mezi 
Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. 
Komenského, IČ 44223897  ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - 
celkem 325.000,- Kč 

a  u k l á d á   

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

T: 12. 12. 2013 
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USNESENÍ Č. 990/2013 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací dle 
důvodové zprávy: 
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, Základní škola, Liberec, Kaplického 384, Mateřská 
škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 
166/27, Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, 
Gagarinova 788/9 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit aktualizaci majetkových příloh ke 
zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 12. prosince 2013 

USNESENÍ Č. 991/2013 

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s  aktualizací majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. listopadu 2013 

a  u k l á d á     

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
předložit aktualizovanou majetkovou přílohu ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec 
zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 12. prosince 2013 

USNESENÍ Č. 992/2013 

Řešení ekonomické situace Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let ve výši 496.559,- Kč a zároveň odvodu 
z investičního fondu Botanické zahrady Liberec ve stejné výši k termínu účetní závěrky 2013 
za měsíc listopad, nejdéle do 16.12.2013, 

 
2. odvod z investičního fondu Botanické zahrady Liberec zřizovateli ve výši 900.000,- Kč 

k termínu účetní závěrky 2013 za měsíc listopad, zřizovatel zvyšuje pro rok 2013 provozní 
příspěvek na činnost  Botanické zahrady ve výši 900.000,- Kč, 

 
3. přednostní použití fondu odměn Botanické zahrady Liberec ke krytí mzdových nákladů 

v letošním roce a to za předpokladu, že se nezvýší celkový objem vyplacených mzdových 



 
 

19

prostředků dle schváleného rozpočtu na rok 2013, tedy bude část tohoto rozpočtu mzdových 
prostředků kryta fondem odměn v plné výši zůstatku fondu odměn, 

 
4. předložení písemného návrhu řešení dlouhodobě neprodejných knih Botanické zahrady 

Liberec s termínem doručení vedoucímu odboru školství a kultury do 16. 12. 2013 

a  u k l á d á   

1. Mgr. Romanu Králi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit ředitele Botanické 
zahrady Liberec s rozhodnutím rady města, 

T: neprodleně 
 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zařadit:  
a) do příjmové části rozpočtu SML na ORG 103800 oddělení kultury odvod z investičního fondu 

Botanické zahrady Liberec v celkové výši 1,396.559,- Kč 

T: rozpočtové opatření SML 
 
b) do výdajové části rozpočtu SML na ORG 103397 Botanické zahrady příspěvek na úhradu 

ztráty z minulých let ve výši 496.559,- Kč 

T: rozpočtové opatření SML 
 
c) zajistit provedení jednorázové kontroly hospodaření Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 

organizace za rok 2013 nezávislým auditorem 

T: rok 2014 

USNESENÍ Č. 993/2013 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují obvody spádových 
základních škol v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují obvody spádových základních škol v 
Liberci  

a  u k l á d á  

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

T: 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 994/2013 

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
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rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 995/2013 

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 996/2013 

Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ do 
IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ nositele Technická 
univerzita v Liberci na indikativní seznam projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního 
seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke schválení. 

T: 12.12.2013 

USNESENÍ Č. 997/2013 

Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost pro projekt „Volnočasové 
plochy Liberec I.“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové činnosti a autorského dozoru pro projekt 
„Volnočasové plochy Liberec I.“, 
 

2. oslovení pěti potencionálních uchazečů s výzvou na předložení nabídky pro projektovou 
činnost - společnosti: 

Projektový ateliér David, Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, IČ 27277577 
Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, IČ 61316733 
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Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17 Liberec, IČ 48266230 
STORING spol. s r.o., se sídlem V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9 
Architektonická kancelář Křivka s.r.o., U Strouhy 298/3, 196 00 Praha 9 

 

3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Ing. Michaela Maturová odbor strategického rozvoje a dotací 
 Zástupce administrátora veřejné zakázky 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Pavel Smarž     odbor strategického rozvoje a dotací 
Zástupce administrátora veřejné zakázky 
 

4. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 

Mgr. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Michaela Maturová  odbor strategického rozvoje a dotací 
Zástupce administrátora veřejné zakázky 

 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jindřich Fadrhonc               tajemník 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Pavel Smarž     odbor strategického rozvoje a dotací 
Zástupce administrátora veřejné zakázky 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
zajistit vypsání výběrového řízení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové 
činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 01/2014  

USNESENÍ Č. 998/2013 

Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská SVS, a. s.    

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská vybudované na p.p.č. 756, 217/106 
a 217/1 vše v  k.ú. Horní Hanychov, společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou SVS a.s. ve výši 
833.625,- Kč  
 
a  u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 12/2013 
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USNESENÍ Č. 999/2013 

Centrum aktivního odpočinku - dodatek smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/12/0036 na realizaci stavby „Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady“ uzavřené se společností UNISTAV a.s., Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ:  00531766 
a  u k l á d á  
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
dodatku. 

USNESENÍ Č. 1000/2013 

Vyhodnocení veřejné zakázky „Korporátní systém řízení pro Statutární město 
Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na „Korporátní 
systém řízení pro Statutární město Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na „Korporátní systém 

řízení pro Statutární město Liberec“ vybranému uchazeči: PONTECH, s. r. o., se sídlem 
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 27977315 

T: ihned 
2. zajistit uzavření Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy k realizaci zakázky „Korporátní systém 

řízení pro Statutární město Liberec“ s vybraným uchazečem: PONTECH, s.r.o., se sídlem 
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 27977315. 

T:12/2013 

USNESENÍ Č. 1001/2013 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec - dodatečné práce č. 1“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec – 
dodatečné práce č. 1“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové 
sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 
150 00 Praha 5 – Smíchov. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 1002/2013 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 
Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit podpis 
příslušného dodatku. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 1003/2013 

Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navýšením rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, předkladatele Liberecký 
kraj na 144,372.011,73 Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 12.12.2013 

USNESENÍ Č. 1004/2013 

Vydání 68. A změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Vydání 68. A změny územního plánu města Liberec“ Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 68. A změnu Územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu „Vydání 68. A 
změny Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 12. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 1005/2013 

Připomínka k návrhu územního plánu sousední obce Nová Ves 

Rada města po projednání 



 
 

24

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o negativních vlivech nadměrného rozsahu nové výstavby navržené v návrhu územního 
plánu Nová Ves na město Liberec, 

s c h v a l u j e   

podání připomínky města Liberec k návrhu územního plánu sousední obce Nová Ves ve znění 
závěru důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podání připomínky k návrhu územního 
plánu Nová Ves. 

Termín: do 5. 12. 2013 

 
Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 – 2016 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 1006/2013 

Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 
7004/06/0026 mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál 
Liberec, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Sportovní areál Liberec, s. r. o., 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 
7004/06/0026 mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

 T: 20. 12. 2013 
 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zařadit do rozpočtu města 

na rok 2014 částky: 
 

nájem SAL  41,202.011,- Kč vč. DPH 
splátka SAL 32,440.504,- Kč vč. DPH 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1007/2013 

Změny jízdních řádů MHD Liberec s platností od 15.12.2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu jízdních řádů městské dopravy v Liberci s platností od 15.12.2013 a úpravy provozu 
jízdních řádů městské hromadné dopravy o vánočních svátcích v roce 2013, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat společnost Dopravní podnik města Liberce a Jablonce, a.s., o přijatém usnesení rady 
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města Liberce, 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1008/2013 

Příměstská autobusová doprava za hranice města Liberce 

Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 mezi 
Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, 

s c h v a l u j e  

připomínky  města Liberce k návrhu smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Písemně informovat odbor dopravy Krajského úřadu libereckého kraje o připomínkách města 
Liberce k návrhu smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 
mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1009/2013 

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. dodatek č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené se společností Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

2. Sdělení společnosti DPMLJ a.s. k návrhu dodatku č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149  
 

s c h v a l u j e  

Uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené se společností Dopravní podnik měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit ve spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 

11 ke smlouvě č. 10/09/0149                                                                         

T: 12/2013    
2. nárokovat do rozpočtu na rok 2015 částku 10 mil. Kč za rok 2014 na doplatek provozní ztráty 

za rok 2014 

T: 09/2014           
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USNESENÍ Č. 1010/2013 

Návrh řádu veřejných pohřebišť ve městě Liberci       

Rada města po projednání 

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

návrh řádu veřejného pohřebiště v Liberci  

a  u k l á d á    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit stanovisko Krajské hygienické stanice v Liberci k předloženému návrhu řádu 

veřejného pohřebiště,  
  
2. Po provedení majetkoprávní operace ve věci převedení hřbitovů ze společnosti Technické 

služby města Liberce a.s. na město Liberec, předložit dle § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění - Provozování veřejného 
pohřebiště, návrh řádu veřejného pohřebiště ke schválení Krajskému úřadu Libereckého kraje 
a následně ke schválení radě města.                                                                                                                         

 Kontrolní termín: únor 2014  

USNESENÍ Č. 1011/2013 

Ceník nájmu hrobových míst a pohřebních služeb s nájmem spojených 
Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa 
Vzorové dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst  
Podepisování smluv o nájmu hrobových míst         

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Ceník nájmu hrobových míst a služeb s nájmem spojených pro hřbitovy v katastrálním území 
Machnín, Radčice u Krásné Studánky, Horní Suchá u Liberce (Ostašov), Vesec u Liberce, 
Horní Růžodol, Ruprechtice a Rudolfov; 

 
2. vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa mezi statutárním městem Liberec a nájemci 

hrobových míst; 
 
3. vzorovou dohodu o ukončení nájmu hrobového místa mezi statutárním městem Liberec a 

nájemci hrobových míst; 
 
4. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového místa mezi statutárním městem Liberec a 

nájemci hrobových míst  - změna hrobového místa; 
 
5. vzorový dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového místa mezi statutárním městem Liberec a 

nájemci hrobových míst  - změna nájemce hrobového místa; 
 
6. Uzavírání nájemních smluv - Rada města Liberce v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000, 

§ 102, odstavce 2, písmena m), svěřuje působnost uzavírání „nájemních smluv“ na 
pronajímání hrobových míst včetně dodatků ke stávajícím smlouvám o nájmu hrobových míst 
a dohod o ukončení smluv o nájmu hrobových míst odboru správy veřejného majetku, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit zveřejnění    
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ceníku způsobem obvyklým ( úřední deska, Liberecký zpravodaj, web města Liberce, vývěska 
na hřbitovech apod..)                                                                                                                

T: leden 2014 

USNESENÍ Č. 1012/2013 

Oprava památníku v parku Jablonecká 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce ,,Výměna skla památník Liberec“ v parku Jablonecká, 
2. Výběr dodavatele prací přímím oslovením a to společnosti: AZ Glass, s.r.o., Pod vlastním 

krovem 32, 182 00 Praha 8, IČ 29008026, 
3. Vystavení objednávky na realizaci akce ,,Výměna skla památník Liberec“ v parku Jablonecká 

mezi Statutárním městem Liberec a společností AZ Glass, s.r.o., Pod vlastním krovem 32, 182 
00 Praha 8, IČ 29008026 a to na základě ,,směrnice rady města Liberec č. 02/2012 RM 
k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec,, čl. VIII výjimky z věcné 
působnosti, bodem 3 všeobecná výjimka pro radu města, 

4. Vystavení objednávky na realizaci akce ,,Výměna skla památník Liberec“ v parku Jablonecká 
mezi Statutárním městem Liberec a MgA. Ing. Arch. Petrem  Jandou, Na Švihance 8, 120 00 
Praha 2 a to na základě ,,směrnice rady města Liberec č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec, čl. VIII výjimky z věcné působnosti, bodem 3 
všeobecná výjimka pro radu města a to v těchto cenových parametrech - hodinová sazba 
600Kč/hod, plus náklady na cestovné a čas strávený na cestě 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci ,,Výměna skla památník Liberec“ v parku Jablonecká zajistit odeslání objednávky na 

realizaci výše uvedené akce firmě AZ Glass, s.r.o., Pod vlastním krovem 32, 182 00 Praha 8, 
IČ 29008026 a MgA. Ing. Arch. Petrovi  Jandovi, Na Švihance 8, 120 00 Praha 2 
                

Termín:12/2011 
2. následně zajistit realizaci akce 

Termín: 04/2014 

USNESENÍ Č. 1013/2013 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Staré Pavlovice - Stračí, Koroptví, Selská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Staré Pavlovice - Stračí, Koroptví, Selská“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti KOLLERT   

ELEKTRO, s r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČ: 25464787 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Staré Pavlovice - 

Stračí, Koroptví, Selská“ mezi Statutárním městem Liberec a společností KOLLERT   
ELEKTRO, s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČ: 25464787 „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  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě  KOLLERT   

ELEKTRO, s r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČ: 25464787 

T: 12/2013 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 1014/2013 

Povodňové škody 2013, uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k akci (1) Hraběcí ul., 
(2) ul. Rampasova, Pilínkovská a Kaplanova, (3) ul. V Horách   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Hraběcí ul. oprava havárie 
propustku a nábřežní zdi“, s dodavatelem stavby Torkret, s.r.o., IČ 44567961, se sídlem Bratří 
Bendů 48, Benátky n/J, 294 71 s novým termínem dokončení stavby 30.6.2014 ,     

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rampasova, Pilínkovská a 
Kaplanova  - oprava propustku a krajnice“ s navýšením ceny díla max. o 55.000,- Kč bez 
DPH, s dodavatelem stavby Syban, s. r. o., IČ : 25401343, se sídlem ul. 28. října 60, 460 07  
Liberec 7  

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Ul. V Horách – oprava propustu“ 
s navýšením ceny díla max.  o 55.000,- Kč bez DPH, s dodavatelem stavby STRABAG a.s., se 
sídlem  Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12,   IČO: 608 38  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 k akci „Hraběcí ul. 

oprava havárie propustku a nábřežní zdi“ a následně dodavatelem stavby Torkret, s.r.o., IČ 
44567961, se sídlem Bratří Bendů 48, Benátky n/J, 294 71 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo s novým termínem dokončení stavby 30. 6. 2014 a zároveň tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace MD ČR 

T: 12/2013 
 
 
 
2. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 k akci 

„Rampasova, Pilínkovská a Kaplanova – oprava propustku a krajnice s navýšením ceny díla 
max.  o 55.000,- Kč bez DPH a následně s dodavatelem stavby Syban, s. r. o., IČ : 25401343, 
se sídlem ul. 28. října 60, 460 07  Liberec 7  uzavřít  ke Smlouvě o dílo dodatek č. 1  

T: 12/2013 
 

3.  ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 k akci „ul. 
V Horách – oprava propustu“ s navýšením ceny díla max.  o 55.000,- Kč bez DPH a následně 
s dodavatelem stavby STRABAG,  a. s., se sídlem  Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12,  IČO: 
608 38 744  uzavřít  ke Smlouvě o dílo dodatek č. 1 

T: 12/2013 
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USNESENÍ Č. 1015/2013 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
Severočeskou vodárenskou společnost a.s., investora kanalizačního potrubí v ulici 
Hodkovická v k. ú. Doubí u Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s. IČO: 49099469 se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
investora výstavby kanalizačního potrubí v ulici Hodkovická  v k.ú. Doubí u Liberce, a to 
stanovení úhrady ceny za věcná břemena pro technickou infrastrukturu ve výši 1.000,- Kč pro 
tuto akci 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po investorovi SVS a.s. IČO: 49099469 se sídlem 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, úhradu jistin za věcná břemena pro technickou infrastrukturu 
a to ve výši 1.000,- Kč pro tuto akci 

Termín: 12/2013 
 
2. odboru právnímu a veřejných zakázek vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby dle § 86 

odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Liberec, Proletářská, Sportovní - rekonstrukce 
kanalizace, stoka D – ul. Hodkovická“ s podmínkou uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene“ a úhrady ceny za věcné břemeno před vydáním předávacího protokolu 
definitivních úprav dotčených povrchů komunikací městu Liberec výše uvedené akce. 

Termín: 01/2014 

USNESENÍ Č. 1016/2013 

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  

Variantu A 
 zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na silnici Sokolská v zeleném pásu (ve zpevněné části ze zatravňovacích tvárnic) pro 
držitele ZTP/P paní Věru Klustovou, na dobu určitou – 1 rok 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
v případě schválení varianty A: 
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Věru Klustovou, na dobu určitou – 1 rok, a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na silnici Sokolská. 

Termín: 12/2013 
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USNESENÍ Č. 1017/2013 

Záměr a podání žádosti o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na 
Sokolovské náměstí v Liberci   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Projekt výstavby podzemních kontejnerů na Sokolovském náměstí a pořízení zahradních 
kompostérů, 

2. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prostřednictvím  vybrané 
společnosti ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25, Praha 6, 

3. Zpracování projektu výstavby podzemních kontejnerů na Sokolovském náměstí včetně 
inženýrské činnosti spojené s vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu v Liberci 
vybranou společností ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25, Praha 6, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Zajistit prostřednictvím vybrané firmy ISES, s.r.o., M. J. Lermontovova 25, Praha 6,  projekt 

na výstavbu  a pořízení podzemních kontejnerů a zahradních kompostérů 
2. Podat prostřednictvím firmy ISES, s.r.o., žádost o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí. 

Termín: únor 2014/ kontrolní                    

USNESENÍ Č. 1018/2013 

Stanovisko komise rady města pro  životního prostředí ke  zpracování  územní 
studie zeleně 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stanovisko Komise rady města  pro životní prostředí ,  předložené radě města formou dopisu Ing. 
Martina Duška, předsedy komise pro životní prostředí. 

USNESENÍ Č. 1019/2013 

Schválení výsledků výběrového řízení na pronájem pozemků pro kontejnery na 
separaci použitého textilu            

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e     

Vítěze výběrového řízení a to společnost Dimatex. CS, s.r.o., na pronájem pozemků ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec pro kontejnery na separaci použitého textilu                                                   

a  u k l á d á                                    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězem výběrového řízení společnost Dimatex. CS, s.r.o., dle podmínek výběrového 
řízení na pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec pro kontejnery na separaci 
použitého textilu.                                                                                                                                                            

Termín: prosinec 2013 
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USNESENÍ Č. 1020/2013 

Povolení zvláštního užívání pozemků pro kontejnery na separaci použitého 
textilu                          

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e          

žádost firmy Dimatex CS, spol. s. r.o., o povolení zvláštního užívání vybraných pozemků ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec pro umístění kontejnerů na sběr starého textilu, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
oznámit žadateli rozhodnutí Rady města Liberce a realizovat předmět plnění předmětné nabídky.                              

Termín: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 1021/2013 

Projekt intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e          

Projekt „Intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci“ (zpracovatel Inisoft, s.r.o., Liberec), 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit do komise pro výběrová řízení a následně do rady města záměr na vypsání výběrového 
řízení na rozšíření počtu nádob pro separaci využitelných odpadů a to v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek.                                                                             

Kontrolní termín: 06/2014                                   

USNESENÍ Č. 1022/2013 

Sdružená investice s vlastníky technické infrastruktury – Dr. M. Horákové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e          

zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci komunikace Dr. M. Horákové ve 
spolupráci s dalšími vlastníky inženýrských sítí  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 

zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské 
činnosti související s vydáním stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, 
zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek 

T: 01/2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 

dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu včetně zajištění související 
inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce.  

KT: 09/2014 
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USNESENÍ Č. 1023/2013 

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          

uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 2005 - Provoz a správa 
informačního systému dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis Dodatku 
č. 10 ke smlouvě KT/7010/05/0051 oběma smluvními stranami. 

T: 31. 12. 2013 

 
Odvolání Ing. Ondřeje Stegera z představenstva Liberecké IS, a. s., a jmenování 
Ing. Josefa Pilnáčka členem představenstva Liberecké IS, a. s. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 1024/2013 

Úhrada prací a dodávek ve Sportovním a rekreačním areálu Vesec a Sportovním 
areálu Ještěd, a. s.  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uhrazením nákladů na provedení oprav rolb Pistenbully v majetku statutárního města v celkové 
výši do Kč 611.000,- Kč, na zajištění terénních úprav v areálu RASAV v celkové výši do 
Kč 300.000,- Kč a na repasi sněžných děl v celkové výši do Kč 200.000,-  Kč(Ceny bez DPH) 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajištění těchto prací a dodávek před zahájením 
lyžařské sezóny v dotčených areálech. 
 

USNESENÍ Č. 1025/2013 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 
mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě -  „Smlouva o bezplatném užívání pozemků“ č. 10/12/0009  
ze dne 14. 12. 2012 mezi subjekty Statutární město Liberec, Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., se sídlem Jeronýmova 570/22, 
460 07 Liberec 7, IČ: 44568118 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města Liberec, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o 
bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ 



 
 

33

TYGŘI LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o.. 

                                                                                               T: po projednání zastupitelstvem města 

USNESENÍ Č. 1026/2013 

Žádost o udělení výjimky ze směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - nákup vybavení pro JSDH 
města Liberec z účelové neinvestiční dotace na podporu jednotek požární 
ochrany Libereckého kraje podle usnesení Vlády České republiky č. 461 ze dne 
12. 6. 2013 k povodním 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení jednorázové výjimky pro odd. krizového řízení, odbor kancelář tajemníka ze směrnice 
č. /2012 RM, čl. VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodu 2 Zakázky systému krizového řízení 
a havárie, pro zadání veřejné zakázky nákup vybavení pro JSDH města Liberec z účelové 
neinvestiční dotace na podporu jednotek požární ochrany Libereckého kraje podle usnesení 
Vlády České republiky č. 461 ze dne 12. 6. 2013 k povodním /15 ks svítilen Survivor Led 
Atex, 2 ks elektrocentrál, 20 ks zásahových rukavic, 12 párů zásahových bot, 10 ks pracovních 
stejnokrojů PS II, 5 ks pracovních stejnokrojů PS II Aramid, 6 ks vyváděcích masek s bočním 
vývodem a 5 ks kalových motorových čerpadel s příslušenstvím/ za celkovou kupní cenu 
416.107,- Kč včetně DPH 

 
2. přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu nákup vybavení pro JSDH města Liberec z 

účelové neinvestiční dotace na podporu jednotek požární ochrany Libereckého kraje podle 
usnesení Vlády České republiky č. 461 ze dne 12. 6. 2013 k povodním /15 ks svítilen Survivor 
Led Atex, 2ks elektrocentrál, 20 ks zásahových rukavic, 12 párů zásahových bot, 10 ks 
pracovních stejnokrojů PS II, 5 ks pracovních stejnokrojů PS II Aramid, 6 ks vyváděcích 
masek s bočním vývodem a 5 ks kalových motorových čerpadel s příslušenstvím/ těmto 
vybraným dodavatelům dle poptávkového řízení /viz příloha č. 1 důvodové zprávy/:  

 
SDH plus, Radimovice 100, 463 44 Sychrov, IČO: 25027191  
- 15 ks svítilen Survivor Led Atex 
- 20 ks zásahových rukavic Meadow 
- 10 ks pracovních stejnokrojů PS II 
- 5 ks pracovních stejnokrojů PS II Aramid 
- 6 ks vyváděcích masek s bočním vývodem 
- 5 ks motorových čerpadel s příslušenstvím 
 
A Fire shop J. Kvapilová, U Kina 851, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 43230156 
- 2 ks elektrocentrál 
- 12 párů zásahových bot  

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, realizovat tuto zakázku v souladu 
s usnesením rady města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1027/2013 

Jmenování Ing. Jindřicha Fadrhonce, představitelem vedení pro systém řízení 
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kvality na Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec, představitelem vedení pro systém 
řízení kvality na Magistrátu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vydání příslušných interních předpisů a 
informovat o této změně. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 1028/2013 

Revize vnitřních předpisů vydaných radou města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Směrnici č. 6RM, O postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím 
2. Směrnici č. 13RM, Zásady zpracování, oběhu, kontroly, evidence a zpřístupnění smluv 

Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
1. Zveřejnit Směrnici č. 6RM, O postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím 
2. Seznámit zaměstnance MML s oběma směrnicemi. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 1029/2013 

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na období 2014 
– 2018 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem osob: 
Bekrová Lenka 
Červa Jaromír 
Čiháček Eduard 
Fabiánová Miluše 
Firbasová  Renata 
Folprechtová Ludmila 
Frydrychová Zita 
Halama Libor Bc.   
Hamanová Věra 
Harciniková Alena    
Janeček Jiří 
Jílková Jana 
Jirsa Josef 
Kaštánková Eva 
Košňarová Eva 
Kotková Margit Mgr. 
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Lajtarová Marcela      
Langr Jaroslav Ing.     
Macalíková Eva 
Malachová Věra 
Mansfeld Aleš 
Matoušková Marie 
Mázlová Ladislava 
Moulisová Marta 
Němcová Markéta 
Raisová Eva 
Rom Michael    
Sitová Romana 
Škorpilová Hana 
Štěrbová Milena 
Tarabová Miluše 
Vištejnová Jana 
Vocásek Luboš Mgr. 
Žďánská Ivona Ing. 
 
na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města návrh na volbu 
přísedících Okresního soudu v Liberci 

Termín: 12. 12. 2013 
 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit pozvání navržených kandidátů na 
zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2013. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 1030/2013 

Návrh na poskytnutí odměn paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce 
příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO, a paní Mgr. Lence 
Škodové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace 
Dětské centrum SLUNÍČKO, a paní Mgr. Lence Škodové, ředitelce příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, seznámit obě 
ředitelky s unesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty odměny z finančních 
prostředků uvedených příspěvkových organizací ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 1031/2013 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu 
Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy,  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vypracování podkladů k 
výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013. 

USNESENÍ Č. 1032/2013 

Organizační zajištění 11. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne  
12. prosince 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 11. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 10.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

Body, které budou projednávané od 10.00 hodin: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014 - 

2018 
3. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 
4. Smlouva o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „výstavba 3 PZS v km 5,833 – 

6,222 Liberec – Tanvald“ 
5. Prodej podílu na pozemku stavebním 
6. Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská SVS, a. s. 
7. Uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne     31. 10. 

2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod budov a 
pozemků za účelem zřízení a provozování HOSPICE) 

8. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 mezi 
Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S group 
SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. 

9. Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období 
let 2014 – 2016 

10. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření 

11. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 
12. Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové 

organizace 
13. Návrh správní rady fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML na 

přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2013 
14. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 
15. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 

příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 
16. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2014 
17. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku 
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18. Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ do IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“ 

19. Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

20. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují obvody spádových základních škol v 
Liberci 

21. Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není 
Statutární město Liberec 

22. Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících 
na území města Liberec 

23. Vydání 68.A změny Územního plánu města Liberec 
24. Návrh rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013 
25. Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2013 

 
Body, které budou projednávané nejdříve od 15.00 hodin: 

26. Diskuse občanů 
27. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh 

hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014  
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 1033/2013 

Podání žádosti do fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 
3/Cíl 3 na projekt „Cyklostezka Odra/Nisa - doplnění navigace pro uživatele ve 
městě Liberec“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti do fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 na 
projekt „ Cyklostezka Odra/Nisa – doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“.  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, podat žádost do fondu malých projektů 
v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ na projekt „Cyklostezka Odra/Nisa - doplnění 
navigace pro uživatele ve městě Liberec“. 

 
 
 
 
 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I.    Informace o stavu exekucí 
II.   Informace o žalobě občanského sdružení Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování       
       v Liberci 2009 
III.  Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“ 
IV.  Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2014 
V.    Protokol z kontrolní akce „Kontrola financování akce Rekonstrukce Soukenného náměstí“ 
VI.  Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu       
       zákona o veřejných zakázkách“ 
VII. REAL SPACE, s.r.o., - odstoupení od Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 
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Přílohy: k usnesení č. 958/2013 
              
              
 
 
 
V Liberci dne 10. prosince 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



Pozměňovací návrh do 22. RM dne 3. 12. 2013 rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - 

ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV
5100 5 19 6171 5011 105100.016 Platy zaměstnanců v prac. poměru

6171 5031 105100.016 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení
6171 5032 105100.016 Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.

5 - běžné výdaje

CELKEM - tajemník magistrátu města Liberec

Příloha k usnesení č. 958/2013



výdaje
Příloha č. 6

5_RO_2013
ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka

60 000 převod z org. 7057
15 000 převod z org. 7057
5 000 převod z org. 7057

80 000

80 000

Příloha k usnesení č. 958/2013




