
U S N E S E N Í  
Z 6. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 18. 3. 2014 

 

USNESENÍ Č. 209/2014 

Delegace zástupce obce na XXXVIII. řádnou valnou hromadu společnosti A. S. A. 
Liberec, s.r.o., schválení společenské smlouvy 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Martinu Rosenbergovou, primátorku města, jako zástupce Statutárního města Liberec 
na jednání XXXVIII. řádné valné hromady společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., IČ: 63146746, se sídlem 
Mydlářská 105/10, Liberec 10, 460 10, která se bude konat ve čtvrtek 10. 4. 2014 v 11.30 hodin, na 
adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, 460 10  

s o u h l a s í  

se zněním společenské smlouvy společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., 

a  u k l á d á  
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 210/2014 

Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – 

Městský obvod Liberec-Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru a Smlouvy o zastavení pohledávky mezi Českou 
spořitelnou, a.s., a Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou 

a  u k l á d á   

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

USNESENÍ Č. 211/2014 

Majetkoprávní operace – Městský obvod Liberec - Vratislavice n. N. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
I. Věcné břemeno - služebnost   
Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a 
provozovat STL plynovod, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozováním a udržováním 
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plynárenského zařízení na p. p. č. 1473 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti plynárenského 
zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (investor Mgr. Miroslava 
Horáčková;  Ing. Josef Nadrchal;  Ing. Milan Pavlů a Jan Vysušil) za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 14.400,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
II. Změna usnesení - služebnost 
Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 327/2013/II/2 ze dne 7. 5. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat STL plynovodní 
potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozováním a udržováním 
plynárenského zařízení na p. p. č. 2478/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 (investor 
Josef Neuman) za cenu 1.120,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

  
III. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1332/1, při ul. Nad Školou, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 957.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků sousedních pozemků.  
  
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1378/3, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 15.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníka garáže bez č. p. /č. e., stojící na p. p. č. 1378/3, v k. ú. Vratislavice nad Nisou. 
 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p. p. č. 1378/4, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 15.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníka garáže bez č. p. /č. e., stojící na p. p. č. 1378/4, v k. ú. Vratislavice nad Nisou. 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod body I., II. 
a III. Ke schválení zastupitelstvu města. 
. 
         T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 212/2014 

Inventarizační zpráva roku 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1. 10. 2013, skladových zásob k 31. 12. 2013, dokladových 
inventarizací k 31. 12. 2013 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

 Termín: 27. 3. 2014 
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USNESENÍ Č. 213/2014 

Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečního úvěru a změnou zástavní 
smlouvy na bytové domy č. p. 575-577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion        

 
Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s refinancováním hypotečního úvěru a se zřízením zástavního práva k bytovým objektům  
č. p. 575 - 577  v ulici Jeronýmova, Liberec I, katastrální území Horní Růžodol, ve prospěch 
Československé obchodní banky, a.s., 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavních smluv ke 
schválení zastupitelstvu města.    

Termín: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 214/2014 

Rozpočtová pravidla pro Magistrát města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s rozpočtovými pravidly Magistrátu města Liberec 

u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit rozpočtová pravidla Magistrátu 
města Liberec zastupitelstvu města dne 27. 3. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 215/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního 
města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 27. 3. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 216/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemku p. č. 283, k. ú. Kunratice u Liberce, kupujícímu ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, 
MO LIBEREC, IČ: 00482668, se sídlem 460 01 Liberec, Malé nám. 291/1, za kupní cenu 112.500,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á   
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Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 217/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1429/419, k. ú. Rochlice u 

Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
68.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí: 
a) se záměrem prodeje části pozemku p. č. 595/15, k. ú. Staré Pavlovice formou výběrového řízení 

s právem přednosti spoluvlastníků pozemku p. č. 598/2, k. ú. Staré Pavlovice, za cenu cca 
424.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

b) Odbor SM prověří, zda na pozemku nevedou inž. sítě a VO 
3. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1569/280, k. ú.  

Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto  
pozemku za cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/282, k. ú.  
Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/292, k. ú.  
Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto  
pozemku za cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 334, 335, 355/11, k. ú. 
Krásná Studánka, formou výběrového řízení za cenu dle ZP 217.000,- Kč. 

7. Rada města dne 18. 3. 2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 904/1, 904/2, 905/2, 
909/7, 1197/5, 11/97/6 a p. č. st. 265/1, vše k. ú. Krásná studánka formou výběrového řízení 
s právem přednosti nájemce za cenu dle ZP ve výši 2,801.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky  

n e s c h v a l u j e  

8. Rada města dne 18. 3. 2014 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 725/14, 725/15, k. ú. 
Růžodol 1, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 725/7, k. ú. 
Růžodol l, za cenu 26.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

9. Tento bod byl stažen z programu jednání 
10. Rada města dne 18. 3. 2014 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1781, k. ú. Starý Harcov, 

formou výběrového řízení, za cenu 724.000,- Kč.  
11. Rada města dne 18. 3. 2014 neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 132/2, 1331/1, k. ú. 

Karlinky, formou výběrového řízení, za cenu 204.000,- Kč.  
12. Rada města dne 18. 3. 2014 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 664, k. ú. Radčice u 

Krásné Studánky, formou výběrového řízení, za cenu cca 105.000,- Kč.  

a  u k l á d á   

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

   T: 27. 3. 2014 
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USNESENÍ Č. 218/2014 

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 18. 3. 2014 schvaluje pronájem pozemku p. č. 1569/278 - 19m2 (pozemek pod 

garáží), v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 665,- Kč pro paní Jiřinu 
Černohousovou; 

2. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje pronájem pozemku p. č. 1569/295 - 20m2 (pozemek pod 
garáží), v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 700,- Kč pro paní Dagmar 
Rajnovou; 

3. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje pronájem pozemku p. č. 1569/296 - 20m2 (pozemek pod 
garáží), v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 700,- Kč pro paní Ing. Blanku 
Kovářovou; 

4. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje pronájem pozemku p. č. 1569/299 - 19m2 (pozemek pod 
garáží), v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 665,- Kč pro pana Ing. Ladislava 
Milského;         

5. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 528 - 315m2 (parkování), v k. 
ú. Machnín na dobu neurčitou za roční nájemné 11.025,- Kč pro Společenství pro dům 
Heřmánková 55, Liberec, IČ: 28749685, se sídlem Heřmánková 55, 460 01, Liberec 33; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
nájemních smluv. 
         T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 219/2014 

Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodloužení lhůty k podpisu kupní 
smlouvy 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s prodloužením lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1045/12, k. ú. Doubí u Liberce 
do 31. 5. 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu 
města. 
         T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 220/2014 

Majetkoprávní operace  - Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města po projednání dne 18.3.2014: 

a) zrušuje usnesení č. 697/2013-1 ze dne 17.9.2013 



 6

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  uložení  
plynovodní NTL přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p. č. 
5951, k. ú. Liberec pro  RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za 
cenu 5.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě. 

2. Rada města po projednání dne 18. 3. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 656/2011/XIII/1 ze dne 20. 9. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení kabelového vedení VN  

přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 5840/1, 5841/1, 5989 k. ú. Liberec, na 
dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 91.600,- Kč bez DPH. 

3. Rada města po projednání dne 18. 3. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 394/2013/III/4 ze dne 4. 6. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodního řadu,  přístup a 

příjezd pro opravy a údržbu  na pozemcích p. č. 1583/143, 1583/145, 1583/149, 1583/150, 
1583/194, 1583/221,  1586/341, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch: Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 41550 
Teplice, IČ: 49099469, za cenu 33.200,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 221/2014 

Majetkoprávní operace  -  Služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 

sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování na pozemku p. č. 5841/1, k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské 
sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1710/3, a 1710/4, k. ú. Liberec, kterým je v současné 
době BON APPETIT, s.r.o., Baarova  49/3, Liberec, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 
25432541 za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH.  

2. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení NTL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování na pozemku/cích  p. č. 5841/1, 5841/4  k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1710/3, a 1710/4, k. ú. Liberec, kterým je 
v současné době BON APPETIT, s.r.o., Baarova  49/3, Liberec, Liberec I - Staré   Město, 460 01  
Liberec, IČO: 25432541. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

3. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1201/4, k. ú. Vesec  u Liberce, na dobu životnosti  stavby příslušné inženýrské sítě, 
ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1205/1,1206,1205/2, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je 
v současné době Šoura Stanislav a Šourová Jaroslava. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu.  

4. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo prodloužení vodovodního řadu, vstup a vjezd pro jeho provozování a udržování 
na pozemku p. č. 1018, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, 
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ve prospěch: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 
49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

5. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 1075/23, 
k. ú. Liberec, na dobu neurčitou ve prospěch Společenství vlastníků Lípová 595,596,597, Lípová 
595/5, 460 01, Liberec IV, IČ: 72088036, za podmínky složení zálohy ve výši 20.400,- Kč bez 
DPH. 

6. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení kanalizačního řadu, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č.  6014/1,  k. ú. Liberec, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za 
podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení STL 
plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1564/4, 1567/77, 
k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 
10.000,- Kč bez DPH. 

8. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení STL 
plynovodní přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1567/77, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- 
Kč bez DPH. 

9. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p.  č.  1568/9, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH. 

10. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodních přípojek, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č.  1568/9, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH 

11. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1568/9, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH. 

12. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodních přípojek, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 1568/9, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH. 

13. Rada města dne 18. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 182/7,  k. ú. Dolní Hanychov, na dobu životnosti  
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 182/56, k. ú. Dolní 
Hanychov,  kterým  je v současné době Lhota Ondřej za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- 
Kč bez DPH. 

14. Rada města dne 18. 3. 2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 19/2, k. ú. Machnín na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemků st. č. 137/1, k. ú. Machnín, kterým je v současné době Tandler Pavel, za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH; 

 

a  u k l á d á  
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Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 222/2014 

Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr směny částí pozemku p. č. 1426, k. ú. Liberec, 
ve vlastnictví: 
BUTTERFLY Trading, s.r.o., IČ: 27367525, 
Koněvova 2153/227, Praha 3, 
za část pozemku p. č. 5827, k. ú. Liberec,  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zahájit další potřebné 
kroky dle schválených usnesení.                   

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 223/2014 

Ukončení nájemní smlouvy - František Touš 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0232 na část pozemku p. č. 5905, v k. ú. Liberec s tří 
měsíční výpovědní lhůtou do 30.6.2014 pro pana Františka Touše 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 224/2014 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Zdeněk Louda 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení dohodou nájemní smlouvu reg. č. 2501/01/1074 na část pozemku p. č. 1669/1, v k. ú. Starý 
Harcov ke dni 31. 3. 2014 pro Zdeňka Loudu 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
nájemní smlouvy k 31. 3. 2014. 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 225/2014 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Karel Hradecký 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení dohodou nájemní smlouvu reg. č. 2501/01/0041 na části pozemků p. č. 3221/1, 3229/1, vše v 
k. ú. Liberec ke dni 31. 3. 2014 pro Karla Hradeckého, 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
nájemní smlouvy k 31.3.2014. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 226/2014 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou – ŘSD 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení dohodou nájemní smlouvu reg. č. 4/09/0248 na části pozemků p. č. 1087/1, 1087/3,  vše k. ú. 
Krásná Studánka ke dni 31.3.2014 pro Ředitelství silnic a dálnic, IČ: 65993390, Správa Liberec 
zastoupená ředitelem Ing. Josefem Jeníčkem 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
nájemní smlouvy k 31. 3. 2014. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 227/2014 

Změna nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 4/09/0280 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 4/09/0280 (části pozemků p. č. 1418 a 5828/1) z pana Pavla 
Pradeho na firmu BUTTERFLY Trading, s.r.o., IČ: 27367525, se sídlem Koněvova 2153, 13000 Praha 
3 - Žižkov. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy reg. č. 4/09/0280 ze dne 22.9.2009 zůstávají 
v platnosti 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 4/09/0280. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 228/2014 

Změna nájemce pozemku u nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0588 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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změnu nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0588 (pozemek p. č. 874/2 o výměře 62 m²) z pana 
Václava Lamače na paní Veroniku Lamačovou. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy reg. č. 
2501/00/0588 ze dne 14.2.2001 zůstávají v platnosti;  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
dodatku č.1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/00/0588. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 229/2014 

Výpůjčka pozemků p. č. 337/4 a 337/10, k. ú. Radčice u Krásné Studánky  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků p. č. 337/4, 337/10 – celkem 2.135m2 (údržba pozemků), vše v  k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky na dobu určitou 10 let pro ČSOP - ZO Kateřinky, IČ: 75113252, se sídlem 
K Lesnímu Divadlu 39, 46014 Liberec 17; 
a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, informovat žadatele o 
schváleném usnesení. 
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 230/2014 

Záměr pronájmu Divadelního klubu (Jimmy's)  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr dlouhodobého pronájmu Divadelního klubu (Jimmy’s) Divadla F. X. Šaldy v Liberci  dle 
stanovených podmínek  

 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele služeb, a to: 

 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
 Mgr. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
 Ivana Roncová   pověřená zastupováním ved. odb. MS 
 Pavla Coufalová  odd. MSMA 

 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
 Mgr. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
 Kamil Jan Svoboda  náměstek primátorky 
 Mgr. Martina Rosenbergová   primátorka města 
 Ivana Roncová   pověřené zastupování ved. odb. MS 
 Pavla Coufalová  odd. MSMA 
 zástupce Divadla F. X. Šaldy 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vypsat výběrové řízení 
dle schválených podmínek.  
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T: 04/2014 
 

Vznik pracovní skupiny pro využití budovy bývalé Oblastní galerie - Liebiegova 
paláce 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 231/2014 

Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

nabídku na odkoupení budovy čp. 114, ul. Švermova, Liberec 10 – Františkov, stojící na pozemku p. č. 
141/1, k. ú. Františkov u Liberce a pozemků p. č.141/1 a 142/1, k. ú. Františkov u Liberce za cenu 
7,000.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit nabídku na odkoupení areálu zastupitelstvu města. 

T: 27.3.2014 

USNESENÍ Č. 232/2014 

ZŠ Liberec - Dobiášova ul. - částečná výměna palubové podlahy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zadávací podmínky pro výběr dodavatele akce „ZŠ Liberec - Dobiášova ul., - částečná výměna 
palubové podlahy v tělocvičně“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie 

2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele akce a to:  
 

Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
 Ivana Roncová   pověř. ved. odb. MS 
 Vladimír Vavřena  odd. MSSO 
 zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 
Náhradníci: 
 Pavel Podlipný   pověř. ved. odd. MSSO 
 Jitka Pekařová    oddd. MSSO 
 zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 
 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
 Mgr. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
 Ivana Roncová   pověř.ved. odb. MS 
 Pavel Podlipný   pověř.ved.odd.MSSO 
 Vladimír Vavřena        odd. MSSO 
 zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
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Náhradníci: 
 Kamil Jan Svoboda  náměstek primátorky 
 Jitka Pekařová   odd. MSSO 
 Jiří Ronec   odd. MSSO 
 Dušan Kopecký   odd. MSSO 
 zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,  
 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na dodavatele akce s 

názvem „ZŠ Liberec - Dobiášova ul. – částečná výměna palubové podlahy v tělocvičně“ zadávanou 
formou veřejné zakázky malého rozsahu III 

T: 03/2014 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

výběrového řízení a vítězného uchazeče                                                    

T: 05/2014 
 
3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou realizaci                          

T: 05/2014 

 
ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 oken 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 233/2014 

Vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení - Správa bytových domů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyloučení společnosti META - services, s.r.o., IČ: 62741179 se sídlem Korejská 1207/31, 466 01 
Jablonec nad Nisou z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
„Správa bytových domů“ část A – Správa bytových domů v ulici Krajní č. p. 1575, 1576, 1577, 1578, 
1579, 1580 a Seniorů čp. 1208 a část B – Správa bytových domů v ulici Krejčího 1175, 1176, 1177, 
1178 a obsluha kotelen a výměníkové stanice v ulici Krejčího 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 
1178 a Seniorů 1208 s počtem bytů 105 ks a 8 ks kotelen 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit odeslání 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče dle schváleného usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 234/2014 

Zpráva o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a. s., za rok 
2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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Zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a.s. za rok 2013 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předloženou zprávu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 235/2014 

Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce, a. s. - další postup 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

podklady zpracované sdružením společností AQE advisors, a. s., BDO CA, s.r.o., BDO Advisory, 
s.r.o., a KULHÁNEK Legal Consulting v rámci zakázky „Poradenství v souvislosti s přípravou a 
realizací prodeje Technických služeb města Liberec, a.s.“ 

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi města, postupovat v souladu s usnesením ZM č. 247/2012 a předložit 
Zastupitelstvu SML návrh postupu, fáze 2. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 236/2014 

Návrh k pořízení 73. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 73/1 a 73/2 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec neschválit návrhy k pořízení 73. změny Územního plánu města Liberec č. 
73/1 a 73/2 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky města, zajistit předložení návrhů č. 73/1 a 73/2 
uvedených v 73. změně územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města 
Liberec.  

Termín: do 27.3.2014 
 

Zvýšení bezpečnosti na křižovatce Dobiášova x Krejčího 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 237/2014 

Žádost o souhlas s uzavírkou silnice III/2784 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost o souhlas k úplné krátkodobé uzavírce silnice III/2784 přijatou pod č. j. CJ MML 033198/14 dne 
17.2.2014 
 

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat za Statutární město Liberec souhlasné vyjádření k žádosti o souhlas k úplné krátkodobé uzavírce 
silnice III/2784. 

T: 03/2014 

USNESENÍ Č. 238/2014 

Holubova - přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím 

Rada města po projednání  

n e s o u h l a s í  

s přijetím daru pozemku p. č. 1305/115 v k. ú. Vesec u Liberce využívaným jako příjezd k řadovým 
garážím – Holubova ul. 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. předložit zastupitelstvu města Liberec ke schválení žádost Ing. Pavla Tomase, jejímž předmětem je 

přijetí daru pozemku p. č. 1305/115 v k. ú. Vesec u Liberce  

T: 04/2014 
2. po schválení žádosti o přijetí daru do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem města odeslat 

informaci i výsledku projednání žadateli  

T: 05/2014 

USNESENÍ Č. 239/2014 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro Státní oblastní 
archiv v Litoměřicích, investora stavby plynovodní přípojky 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro Státní oblastní archiv v 
Litoměřicích, se sídlem Krajská 48/1, 412 014 Litoměřice, investora plynovodní přípojky v lokalitě 
Františkov u Liberce, a to zaplacením úhrady ceny za služebnost pro veřejnou technickou infrastrukturu 
až po podpisu samotné Smlouvy o zřízení služebnosti 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
v souladu s přijatým usnesením požadovat zaplacení úhrady ceny za služebnost pro veřejnou 
technickou infrastrukturu pro Státní oblastní archiv v Litoměřicích, se sídlem Krajská 48/1, 412 014 
Litoměřice až po podpisu samotné Smlouvy o zřízení služebnosti .  

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 240/2014 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s., investora čerpací stanice odpadních vod na křižovatce 
Česká - Šumná v k. ú. Vesec u Liberce 

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

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro Severočeskou vodárenskou 
společnost a.s. se sídlem Pražská 152/36, 460 01 Liberec, investora čerpací stanice odpadních vod  na 
křižovatce Česká - Šumná  v k. ú. Vesec u Liberce, a to stanovení úhrady ceny za služebnost 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, 
v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem 
Pražská 152/36, 460 01 Liberec, úhradu jistin za služebnost. 

Termín: 03/2013 

USNESENÍ Č. 241/2014 

Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. předložený „Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2014“, 
2. zahájení čištění komunikací ve vlastnictví Statutárního města Liberce a úklid inertního posypového 

materiálu po zimním období, 
3. další limity pro práce, které budou v průběhu roku realizované ze smlouvy č. 11/07 a to následující: 

- čištění travnatých ploch od listí a odpadů do výše 3,000.000,- Kč s DPH 
- čištění pozemků od navezeného odpadu – úklid černých skládek do výše 1,500.000,- Kč s DPH 
- chemické čištění komunikací a parkových cest do výše 1,000.000,- Kč vč. DPH 

4. Převod finanční částky 4,000.000,- Kč ze smlouvy o dílo č. TSML 11/07 do smlouvy o dílo č. 
TSML 33/06 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit realizaci přijatých usnesení rady města, 

T: průběžně 
 
2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek ke smlouvě o dílo č. 

TSML 33/06 a předložit jej radě města ke schválení 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 242/2014 

Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace ve výši 29,151.000,- Kč na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze dne 26. 02. 
2014. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod číslem jednacím 
8543/2014-91/1 

s c h v a l u j e  

založení a realizaci projektu „Otevřené město“ spočívající v rozšíření informačního systému SML o 
funkcionality zaměřené na zlepšení komunikace SML s občany/firmami a zefektivnění jejího fungování 
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dle schválené studie proveditelnosti 
 

a  u k l á d á   

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat projekt 
„Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace 
vázáno 

Termín: dle podmínek dotace 
 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit ke schválení na nejbližší zasedání 
zastupitelstva přijetí dotace k projektu „Otevřené město“, dle studie proveditelnosti a podmínek 
přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 

Termín: 27. 3. 2014 
 

 
3. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních prostředků na 

financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při sestavování rozpočtů SML 
v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014 

USNESENÍ Č. 243/2014 

Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, 
CSc. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Ladislava Duška, Zastupitele města Liberec, na udělení Čestného občanství města Liberce 
doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., dle § 84, odst. 2) písm. s) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, jako čestné ocenění za badatelské a popularizační dílo v oblasti školství a vzdělanosti   

d o p o r u č u j e   

udělit toto Čestné občanství města Liberce docentu Rudolfu Andělovi u příležitosti jeho nadcházejících 
90. narozenin v roce 2014 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh Radou města Liberec 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27.3.2014 

USNESENÍ Č. 244/2014 

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu 
pro 1. kolo 2014 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

schválit Zastupitelstvem města Liberec návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2014 v celkové výši 344.500,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1,  

a  u k l á d á   
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2014 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 245/2014 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2014 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2014 v 
celkové výši 381.480,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec v rámci 1. kola 2014 v celkové výši 381.480,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 246/2014 

Návrh Správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací z 
Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. a III. výzvy roku 2014                             

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 
statutárního města Liberec  

 
a) v rámci I. výzvy roku 2014 v celkové výši 432.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 
b) v rámci II. výzvy roku 2014 v celkové výši 55.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 2,  
c) v rámci III. výzvy roku 2014 v celkové výši 189.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 3 

 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z 
Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. a III. výzvy roku 2014 v celkové výši 676.000,-
Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 247/2014 

Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence 
SML v rámci I. výzvy roku 2014 

Rada města po projednání  
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s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci I. výzvy 
roku 2014 v celkové výši 309.306,- Kč 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh správní rady 
zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 248/2014 

Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec     

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu  
Grundzovi Pavlovi, prostor č. 5, Kateřinská 156, 
Diviškovi Pavlovi, prostor č. 14, Kateřinská 156, 

 
2. přidělení standardního bytu  

Kohoutové Lucii, byt č. 2, o velikosti 4+1, Cihlářská 669,  
 
3. přidělení bytů pro jednotlivce v domě zvláštního určení (DPS)  

PhMr. Markové Jarmile, byt č. 9, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 
Šťastnému Františku, byt č. 46, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 

 
4. přidělení upravitelných bezbariérových bytů zvláštního určení  

Drahotovi Pavlovi, byt č. 103, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, 
Burdové Heleně, byt č. 101, o velikosti 2+1, U Sila 1201,     
Doubravovým Jiřímu a jeho synovi Jiřímu, byt č. 101, o velikosti 2+1, U Sila 1203, 

 
5. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 

Pavlíkové Markétě, byt č. 402, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177,  
Murgové Žanetě, byt č. 405, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 

 
6. přidělení bytů startovacích 

Müllerové Zuzaně,  byt č. 14, o velikosti 2+kk, Krajní 1578, 
Jarkovi Josefovi, byt č. 23, o velikosti 3+kk, Krajní 1578,  
Tonkové Nataše, byt č. 30, o velikosti 2+kk, Krajní 1579, 

 
7. prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově vymezené osoby 

Neumannovi Otovi, byt č. 404, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175 
Esy Handicap Help, o. s., byt č. 402 o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, 

 
8. prodloužení nájemní smlouvy služebního bytu Krajské nemocnici Liberec –  

Hillové Martině, byt č. 6, o velikosti 3+1, Tanvaldská 325, 
9. přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 

Kollertové Světlaně, byt č. 309, o velikosti 1+1, U Sila 1203, 
Sýkorovi Jaroslavu, byt č. 303, o velikosti 1+0, U Sila 1204, 
Ječnému Michalovi, byt č. 105, o velikosti 1+1, U Sila 1204, 
Štrachovi Radimovi, byt č. 508, o velikosti 1+1, U Sila 1205, 
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10. přidělení bytu nízkého standardu  
Vaňkovi Antonínu, prostor č. 12, Kateřinská 156 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru pro občany, 
1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Grundzou Pavlem a Diviškem 

Pavlem, 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kohoutovou Lucií, 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s PhMr. 

Markovou Jarmilou a Šťastným Františkem, 
4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyny na byty zvláštního určení bezbariérové – upravitelné s Drahotou 

Pavlem, Burdovou Helenou, Doubravovými Jiřím a synem Jiřím,      
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Pavlíkovou Markétou,  

Murgovou Žanetou,        
6. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Müllerovou Zuzanou, Jarkem Josefem a  

Tonkovou Natašou,  
7. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby s 

Neumannem Otou a Esy Handicap Help, o. s., 
8. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt služební KNL – Tanvaldská 325 s Hillovou 

Martinou, 
9. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy s věcně usměrňovaným nájemným s Kollertovou 

Světlanou, Sýkorou Jaroslavem, Ječným Michalem a Štrachem Radimem, 
10. uzavřít nájemní smlouvu na byt nízkého standardu s Vaňkem Antonínem.                                                            

T: 30. dubna 2014 

USNESENÍ Č. 249/2014 

Věcné hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Liberec 
pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s Věcným hodnocením žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Liberec pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti 

a  u k l á d á   

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

      T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 250/2014 

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

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvková organizace ve výši 352.158,- Kč  

2. s textem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu 

a  u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 251/2014 

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

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, pro školní rok 2013/2014 povolení výjimky 
z počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 48/2005 Sb., v platném znění: 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace - ve 3. třídě ze 30 žáků na 32 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat ředitelku o povolení výjimky. 

T: březen 2014 

USNESENÍ Č. 252/2014 

Informace o finanční situaci Botanické zahrady Liberec a stavu plnění některých 
usnesení RM v závěru roku 2013 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o finanční situaci Botanické zahrady Liberec a stavu plnění některých usnesení ze závěru 
roku 2013. 

USNESENÍ Č. 253/2014 

Revokace usnesení Rady města Liberec č. 992/2013 o řešení ekonomické situace 
Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení RM č. 992/2013 ve schvalovací části, v bodě 2, první větu tohoto znění „odvod z investičního 
fondu Botanické zahrady Liberec zřizovateli ve výši 900.000,- Kč k termínu účetní závěrky 2013 za 
měsíc listopad,“ dle důvodové zprávy  

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
seznámit RNDr. Miloslava Studničku, ředitele Botanické zahrady Liberec, s usnesením Rady města 
Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 254/2014 

Návrh na navýšení rozpočtu Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, 
v rámci rozpočtového opatření SML v roce 2014 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s navýšením neinvestičního příspěvku Botanické zahrady Liberec pro rok 2014 o částku 1.215tis. Kč 
v rámci rozpočtového opatření roku 2014 

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
 
1. seznámit RNDr. Miloslava Studničku, ředitele Botanické zahrady Liberec, s usnesením Rady města 

Liberec 

T: neprodleně 
 

2. zařadit navýšení neinvestičního příspěvku Botanické zahrady Liberec ve výši 1.215 tis. Kč do 
výdajů odboru péče o občany 

                                                                                         T: nejbližší rozpočtové opatření SML 2014 

USNESENÍ Č. 255/2014 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4120980190 v rámci projektu „Lesní 
informační středisko“      

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4120980190 v rámci projektu „Lesní informační středisko“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření příslušné 
smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., číslo: 14_SOP_01_4120980190. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 256/2014 

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4120976821 v rámci projektu „Lesní 
informační středisko“       

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4120976821 v rámci projektu „Lesní informační středisko“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., číslo: 14_SOP_01_4120976821. 

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 257/2014 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ v rámci IPRM 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku se společností B & F, spol. s r.o., Novoměstská 1443, 464  01 Frýdlant, IČ 499 05 
201. 

T: 03/2014 

USNESENÍ Č. 258/2014 

MFRB – přijetí daru vodovodního řadu  v k. ú. Horní Hanychov (ul. Strakonická) 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s přijetím daru vodovodního řadu HD - PE 90 v délce 133,04 m vybudovaný na pozemku parc. č. 
338 v k. ú. Horní Hanychov (ul. Strakonická) od Ing. Jana Rubáčka,  

 
2. s protokolárním předáním vodovodního řadu dle bodu 1. společnosti Severočeská vodárenská 

společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a budoucím prodejem 
vodovodního řadu za kupní cenu stanovenou SVS, a.s., 

u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 03/2014 

USNESENÍ Č. 259/2014 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Centrum aktivního odpočinku Lidové 
sady“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Centrum aktivního odpočinku 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 UNISTAV, a.s., IČ: 00531766 se sídlem Příkop 6, 604 33 
Brno. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 260/2014 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
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život v Liberci za rok 2013 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za 
rok 2013 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2013 ke schválení zastupitelstvu města.   

T: 27.3.2013 

USNESENÍ Č. 261/2014 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za 
rok 2013 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2013 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2013 ke schválení zastupitelstvu města.   

T: 27.3.2013 

USNESENÍ Č. 262/2014 

Založení projektu, zpracování a podání dotační žádosti projektu „Systémy řídící 
kontroly v příspěvkových organizacích Statutárního města Liberec“ 

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

založení projektu, zpracování a podání dotační žádosti projektu „Systémy řídící kontroly v 
příspěvkových organizací Statutárního města Liberec“ v souladu s podmínkami výzvy č. 22 
Integrovaného operačního programu 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aby zajistil zpracování a podání dotační žádosti. 

T: 30. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 263/2014 

Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období červenec 
až prosinec 2013 

Rada města po projednání  

b e r e  v ě d o m í  

zprávu o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby za období červenec až prosinec 2013. 
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USNESENÍ Č. 264/2014 

Návrh Komisionářské smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Oblastní galerií v 
Liberci, příspěvkovou organizací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

velkoobchodní cenu bez DPH ve výši Kč 172,- (Kč 197,80 s DPH 15%) a uzavření Komisionářské 
smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Oblastní galerií v Liberci, příspěvkovou organizací se 
sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ: 00083267 na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Komisionářskou smlouvu mezi Statutárním 
městem Liberec a Oblastní galerií v Liberci, příspěvkovou organizací. 

USNESENÍ Č. 265/2014 

Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

finanční situaci Sportovního areálu Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká 41, Liberec 1, IČ: 25437941, po 
ukončení zimní sezóny 2013/2014 

s o u h l a s í  

s návrhem řešení finanční situace Sportovního areálu Ještěd a. s. příplatkem mimo základní kapitál 
společnosti ve výši 7 mil. Kč. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh finančnímu výboru a zastupitelstvu 
města. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 266/2014 

Podání žádosti do fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční 

spolupráce 2007 - 2013 Cíl 3 (ČR - Polsko) v Euroregionu Nisa 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti do fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 
2013 Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu Nisa na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - 
Jelenia Góra“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, podat žádost do fondu mikroprojektů v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007- 2013 Cíl 3 (ČR - Polsko) v Euroregionu Nisa na 
projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra“. 
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USNESENÍ Č. 267/2014 

Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2014 v 1. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec v 1. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 
1,387.820,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  

a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 268/2014 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací  
z  Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2014 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 2. 
kole roku 2014 z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec v celkové výši 52.500,- 
Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města 
Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2014 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 269/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou navrženy 
v předložené zprávě. 
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USNESENÍ Č. 270/2014 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 2. 2014 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
27. února 2014, primátorku města a náměstky primátorky. 

USNESENÍ Č. 271/2014 

Organizační zajištění 3. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 27. března 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 3. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 27. března 2014 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Delegace zástupce na XXXVIII. řádnou valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, schválení 

společenské smlouvy 
4. Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. 
5. Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu 
6. Prodej pozemku 
7. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
8. Majetkoprávní operace – Změna usnesení – prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 
9. Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše 
10. Úprava ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího – výběrové řízení 
11. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 
12. Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – MO Lbc Vratislavice n. N. 
13. Inventarizační zpráva roku 2013 
14. Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečního úvěru a změnou zástavní smlouvy na 

bytové domy č. p. 575-577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion 
15. Rozpočtová pravidla pro Magistrát města Liberec 
16. Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 
17. Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce, a. s. – další postup 
18. Návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014 
19. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Liberecké kraje č. 

OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 
20. Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ – přijetí dotace 
21. Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 2014 
22. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací v 1. kole roku 2014 
23. Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 

Statutárního města Liberec v rámci I., II. a III. výzvy roku 2014 
24. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. 

výzvy roku 2014 
25. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 

Liberec v roce 2014 v 1. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
26. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 

spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2014 
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27. Věcné zhodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Liberec pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti 

28. Návratná finanční výpomoc – Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace 
29. MFRB – návrh na úpravu čl. II Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7003/06/0217 
30. MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Horní Hanychov (ul. Strakonická) 
31. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

za rok 2013 
32. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ v Liberci za rok 

2013 
33. Holubova – přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím 
34. Návrh k pořízení 73. změny Územního plánu města Liberec – návrhy č. 73/1 a 73/2 
35. Nové názvy ulic – 03/2014 
36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. února 

2014 
37. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 215/2014 
             k usnesení č. 236/2014 
 
 

Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  
I. Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 
 
 

                 
 
 
V Liberci dne 25. března 2014 

 
 
 
 

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



Pozměňovací návrh k 2. rozpočtovému opatření na rok 2014 do 6. RM dne 18. 3. 2014

NS UCS ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR-výdaje návrh změny Popis
10 10 003113 6121 0000000001 0020258001100 000400140033 10 164 2 000 IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - administrace - vlastní prostředky
10 10 003113 6121 0000000001 0020258001200 000400140033 57 596 3 000 IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ- administrace -  cizí prostředky (dotace)
10 10 003113 6121 0000000001 0020258000300 000400140033 11 979 26 700 IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - inženýrská činnost - vlastní prostředky
10 10 003113 6121 0000000001 0020258000400 000400140033 67 881 149 300 IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)
10 10 003113 6121 0000000001 0020258000500 000400140033 355 166 1 304 100 IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - realizace - vlastní prostředky
10 10 003113 6121 0000000001 0020258000600 000400140033 2 012 607 7 389 500 IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - realizace - cizí prostředky (dotace)

oddělení příprava a řízení projektů
CELKEM_G4 8 874 600

rekapitulace: 1 332 800 běžná rezerva (čerpáno z běžné rezervy)
7 541 800 cizí prostředky (dotace - čerpáno z revolvingu EQUA bank)

10 10 006409 5901 0000000001 0020192000000 000300120027 9 137 508 -1 332 800 Rezerva - běžná (na vlastní prostředky IPRM 3-revit.hřišť)
oddělení rozpočtu a financování

CELKEM_G3 -1 332 800

NS UCS ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2 SR -) +) návrh změny Popis
10 10 000000 8123 0000000001 0019509000000 000300120027 2 138 084 7 541 800 Revolvingový  úvěr - Equa bank - čerpání (IPRM 3-revit.vícefunkčních míst)
10 10 000000 8123 0000000001 0019510000000 000300120027 9 519 893 -2 750 751 Revolvingový  úvěr - Equa bank - čerpání (IPRM LS - pavilon leknínů)
10 10 000000 8113 0000000001 000300120027 0 2 750 751 Čerpání kontokorentního úvěru - Equa bank (IPRM LS - pavilon leknínů)

FINANCOVÁNÍ 7 541 800 7 541 800

Příloha k usnesení č. 215/2014
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Příloha: Registrační listy - návrhy č. 73/1 a 73/2 
Návrh na změnu územního plánu č. 73/1 

1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 001027/14 ze dne 3.1.2014 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Ostašov u Liberce 
 Parcelní číslo 183 
 Druh pozemku Orná půda 
 Další specifikace 183=795 m2

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – orná půda 
2.2. Požadavek na změnu Změna funkčního využití z nezastavitelné na plochu zastavitelnou - 

zahradu 
 Odpovídá funkci BV – bydlení venkovské 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr  
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného ÚP.  
 
6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 
7. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování NE 

 
 

Příloha k usnesení č. 236/2014
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Návrh na změnu územního plánu č. 73/2 
1. Údaje o žadateli 
1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 
jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 
(u právnické osoby adresa 
sídla, u skupiny žadatelů 
adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 038628/14 ze dne 24.2.2014 
2. Popis změny 
2.1. Lokalita  
 Katastrální území Krásná Studánka  
 Parcelní číslo 91/1 
 Druh pozemku trvalý travní porost 
 Další specifikace 91/1 = 3 545 m2 
 Funkce dle platného ÚP Plochy urbanizované zeleně – ostatní městská zeleň 
2.2. Požadavek na změnu bydlení 
 Odpovídá funkci BČ - bydlení čisté 
3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 
3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 
3.2. Investiční záměr Výstavba 2 – 3 RD 
3.3. Ostatní  
4. Další doklady 
4.1. Studie  
4.1. Situační nákres  
4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 
 

4.3. Jiné  
5. Stanovisko odboru hlavního architekta 
Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. V návrhu ÚP pro veřejné projednání plochy 
Z – plochy sídelní zeleně. 
 
 
6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 
7. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování NE 

 

 

Příloha k usnesení č. 236/2014
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