
U S N E S E N Í  
Z 7. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 1. 4. 2014 

 

Doporučení komise pro veřejné zakázky  

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 278/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Záměr prodeje pozemku 
Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 
II. Záměr prodeje budovy 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 261, ul. Tanvaldská, 463 11 Liberec 
XXX se všemi součástmi a příslušenstvím a p.p.č. 190 a 191 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení, za minimální kupní cenu 2,100.000,- Kč. 

 
III. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 955/2013 bod VII. ze dne  3.12.2013 a 

schvaluje  záměr prodeje tří řadových garáží na p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7 a příjezdové cesty na 
p.p.č. 248/16 (oddělné z p.p.č. 248/1 dle GP č. 3451-14002/2014 ze dne 5.3.2014) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 160.000,- Kč, formou nabídky k přímému 
prodeji na základě schváleného předkupního práva.  

 
2. Rada města po projednání zrušuje část svého usnesení č. 211/2014 ze dne 18.3.2014, a to část ve 

znění „a ukládá Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, předložit 
návrh majetkoprávní operace pod body I., II. a III. ke schválení zastupitelstvu města“. 

 
IV. Plnění Dohody o narovnání 
Rada města po projednání bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 12.2.2014, č.j. 
35 Sd. 72/2013-40, setrvává ve smyslu ust. § 1983 občanského zákoníku na již vyjádřených důvodných 
pochybnostech podpořených shodným názorem soudu, kdo je věřitelem a komu má být druhá splátka 
ve výši 9,347.250,- Kč plněna, 
b) schvaluje v  souladu s ust. § 289 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
podání návrhu soudu na přijetí druhé splátky ve výši 9,347.250,- Kč dle dohody o narovnání ze dne 
5.6.2013  uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, společností IMOBILIEN AG, s.r.o.  a Bytovým 
družstvem IMOBILIEN Sladovnická do soudní úschovy, 
c) uděluje Mgr. Pavlu Svobodovi, advokátovi, plnou moc k podání návrhu dle písm. b). 
 
V. Prodloužení nájmu bytu 
Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 44 v č.p. 1400 v ul. Zámecký vrch, 463 
11 Liberec XXX s nájemcem, panem Petrem Preislerem,  na dobu  neurčitou  a ukládá Mgr. Romanu 
Královi, vedoucímu odboru péče pro občany, vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy.  
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a  s o u h l a s í 

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
VI. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 105/4, oddělené z p.p.č. 105/1 dle GP č. 

3425-34/2013 ze dne 14.10.2013, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Ondřeji 
a Vladimíře Marčákovým, za kupní cenu 39.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

  
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 105/5, oddělené z p.p.č. 105/1 dle GP č. 

3425-34/2013 ze dne 14.10.2013, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Taťáně 
Meinerové, za kupní cenu 59.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
VII. Výkup pozemku 
Rada města po projednání: 
1. souhlasí s výkupem p.p.č. 688/4, oddělené z p.p.č. 688/1 dle GP č. 3199-331/2011 ze dne 

30.4.2012, při ul. K Mojžíšovu prameni, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Josefa a Hany 
Halamčekových, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 32.860,- 
Kč, 

2. souhlasí, aby po zapsání p.p.č. 688/4 do vlastnictví Statutárního města Liberec v katastru 
nemovitostí, byly po společnosti RENT Consulting, s.r.o. IČ 27327418  (panu Borisi Schmitzovi) 
vymáhány náklady výkupu (náklady na kupní cenu a správní poplatek za vklad do KN).  

 
VIII. Vypořádání budoucích kupních smluv 
Rada města po projednání: 
a) souhlasí s prodejem p.p.č. 99/1 a p.p.č 94/6, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

manželům Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, za kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec,  

b) souhlasí s prodejem p.p.č 105/6, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Vítězslavu a Jarmile Halbichovým, za kupní cenu 173.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod body VI., 
VII. a VIII. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 279/2014 

Nová grafická podoba a optimalizace webových stránek SML - www.liberec.cz 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

novou grafickou podobu a optimalizaci oficiálních webových stránek statutárního města Liberec - 
www.liberec.cz  

a  u k l á d á   

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit spuštění nových 
webových stránek u dodavatele - společnosti WebActive, s.r.o., prostřednictvím Liberecké IS, a.s.  

T: 1. 4. 2014 
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USNESENÍ Č. 280/2014 

Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 5407/16 v areálu fotbalového 
stadionu FC Slovan Liberec - žádost o výjimku ze Směrnice rady města Liberec č. 
03RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Realizaci akce „odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 5407/16 v areálu fotbalového 
stadionu FC Slovan Liberec“ a zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti EKOFLORA 
Liberec, s.r.o., se sídlem U slunečních lázní 690, Liberec 14, IČ: 40229220, na základě bodu 6. 19 
směrnice 3RM, zadávání veřejných zakázek (Všeobecná výjimka pro radu města) 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit veškeré potřebné kroky k 
realizaci akce „Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 5407/ 16 v areálu fotbalového 
stadionu FC Slovan Liberec“. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 281/2014 

Návrh smlouvy o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerské hory“ 
mezi Statutárním městem Liberec a Místní akční skupinou Mikroregion Frýdlantsko 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh smlouvy o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerských hor“ mezi Statutárním 
městem Liberec a Místní akční skupinou Mikroregionu Frýdlantska, se sídlem T. G. Masaryka 99, 464 
01 Frýdlant, IČ: 26982773 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření této smlouvy s 
Místní akční skupinou Mikroregionu Frýdlantsko. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 282/2014 

Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 3RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj strážníků Městské policie 
Liberec – Bartolini, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- výjimku ze Směrnice rady č. 3 RM k Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec dle odd. B, kapitoly 6 čl. 6.19 Všeobecná výjimka pro radu města, pro zadání 
veřejné zakázky Specifická výstroj strážníků Městské policie Liberec na období 2014 -  
2015 v celkové výši max. 150.000,- Kč bez DPH; 

- uzavření rámcové kupní smlouvy s dodavatelem Bartolini, s.r.o., IČ: 28267672, 602 00 
Brno, Veveří 39 v parametrech dle důvodové zprávy;  

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní smlouvu 
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v souladu s usnesením rady města. 

Termín: 30. 5. 2014 

USNESENÍ Č. 283/2014 

Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 3RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj strážníků Městské policie 
Liberec – Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- výjimku ze Směrnice rady č. 3 RM k Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec dle odd. B, kapitoly 6 čl. 6.19 Všeobecná výjimka pro radu města, pro zadání 
veřejné zakázky Specifická výstroj strážníků Městské policie Liberec na období 2014 - 
2015 v celkové výši max. 350.000,- Kč bez DPH; 

 
- uzavření rámcové kupní smlouvy s dodavatelem Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT, 

IČ: 12778940, Liberec II-Nové Město, Pražská 532/32 a v parametrech dle důvodové 
zprávy;  

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní smlouvu 
v souladu s usnesením rady města. 

Termín: 30.5.2014 

USNESENÍ Č. 284/2014 

Žádost o schválení způsobu vyrovnání pohledávky a Dohody o náhradě škody pro 
účely postupu dle § 179g tr. řádu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- žádost o mimosoudní vyrovnání pohledávky panu Tomáši Jačkovi 
- návrh Dohody o náhradě škody pro účely postupu dle § 179g tr. řádu dle důvodové 

zprávy;  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít Dohodu o náhradě škody pro účely postupu dle 
§ 179g) trestního řádu, v souladu s usnesením rady města. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 285/2014 

Změna statutu komise pro občanské obřady a záležitosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu statutu komise pro občanské obřady a záležitosti v části zajišťování gratulací jubilantům 
s účinností od 1.4.2014 

a  u k l á d á  
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Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit aktualizaci statutu komise pro 
občanské obřady a záležitosti.  

T: neprodleně 

 
Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové 
organizace 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 286/2014 

Jmenování ředitelky Mateřské školy „Kytička“,  Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Bc. Danu Charyparovou na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy „Kytička“, 
Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace, ke dni 1. 5. 2014 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a jeho předání 
ředitelce Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace. 

T: duben 2014 

USNESENÍ Č. 287/2014 

Žádost o umožnění realizace projektu z rozvojového programu MŠMT 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s realizací projektu z prostředků KÚLK v rámci rozvojového programu MŠMT 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitele 
Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. 

T: duben 2014 

USNESENÍ Č. 288/2014 

Žádost o vyřazení pohledávky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí pohledávky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace za 
dlužníkem Antonínem Bonaventůrou ve výši 2.354,- Kč a její účetní odpis 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku 
Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118. 

T: duben 2014 



 6

USNESENÍ Č. 289/2014 

Výběrové řízení na právní kancelář pro zajištění právní podpory emise nového 
cenného papíru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výjimku ze Směrnice rady č. 3 RM k Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec dle odd. B, kapitoly 6 čl. 6.19 Všeobecná výjimka pro radu města 

 
2. uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec 

(dále jen „Město“) a právní kanceláří White & Case, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 
850/8, IČ: 241 91 281 na právní poradenské služby v souvislosti s emisí nového 
cenného papíru 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, zajistit podepsání příslušné smluvní dokumentace. 

Termín: 30. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 290/2014 

Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2013 ze společností založených 
statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku za rok 2013 
u společností založených statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ, TSML, SAJ, SAF, LIS) 
a jednatelům společnosti SAL, s.r.o., předložit na odbor ekonomiky podklad ke zpracování závěrečného 
účtu města za rok 2013 (účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku). 

Termín: 11. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 291/2014 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ pana 

Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

roční účetní závěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ 
za rok 2013, dle Zprávy nezávislého auditora 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, seznámit likvidátora Podniku 
služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ s výsledkem rozhodnutí rady města. 

Termín: 30. 4. 2014 
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USNESENÍ Č. 292/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem prostor 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 1.4.2014 schvaluje pronájem garážového stání v ul. Česká 617, Liberec 25, pro 

Jana Vronku, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou. 
2. Rada města dne 1.4.2014 schvaluje pronájem garážového stání v ul. Česká 617, Liberec 25, pro 

Olgu Sokolovskou, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou; 

a  u k l á d á   

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 293/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem pozemku 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

pronájem části pozemku p. č. 595/15 - 134m2 (parkovací místa pro bytový dům), v k. ú. Staré Pavlovice 
na dobu neurčitou za roční nájemné 4.690,- Kč pro pana Václav Hlubučka, , Ing. Ladislava Drdu a pana 
Jiřího Kocoura 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k 
uzavření nájemní smlouvy.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 294/2014 

Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

výpůjčku části pozemku p. č. 32/1 – 540m2 (údržba pozemku a vysazení vodních rostlin),v k. ú. Vesec 
u Liberce na dobu určitou 10 let pro paní Věru Kavalírovou  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k 
uzavření smlouvy o výpůjčce.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 295/2014 

Majetkoprávní operace - revokace usnesení - pachtovní smlouva 

Rada města po projednání  
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z r u š u j e   

usnesení č. 962/2013/2 z Rady města dne 3.12.2013 

s c h v a l u j e   

pacht na část pozemku p. č. 1492/1 – 200 m² (zahrada), část pozemku p. č. 1492/1 – 185 m² (údržba 
pozemku) 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 manžele Karla a Jaroslavu Hrudkovi 

a  u k l á d á    

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
smlouvy pachtovní a o výpůjčce.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 296/2014 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Pavel Hradecký 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

ukončení dohodou nájemní smlouvu reg. č. 2501/01/0042 na část pozemku p. č. 3221/1, v k. ú. Liberec 
ke dni 31.3.2014 pro Pavla Hradeckého 

a  u k l á d á   

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 297/2014 

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 1. 4. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 546/1, k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch Společenství Rumjancevova 1241-1243, Rumjancevova 1241, 46001, 
Liberec 1, IČ: 25437763, Společenství vlastníků Rumjancevova 1254 a 1255 LB, Rumjancevova 
1254, 46001 Liberec 1, IČ: 25433920, za cenu 1.000,- Kč bez DPH; 

2. Rada města dne 1. 4. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zaústění přepadu předčištěných vod, vstup a 
vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 200, k. ú. Karlinky, na dobu životnosti stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 287/6, k. ú. Ostašov u Liberce, 
kterým je v současné době Zejda Josef. 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 1. 4. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce, na dobu životnosti stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 192/8, k. ú. Ostašov u Liberce, 
kterým je v současné době Kettner Miroslav PaedDr. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu; 
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a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 298/2014 

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 1. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014/12 ze dne 21.1.2014  
b) schvaluje zřízení zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení HDPE trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 4114/1, 4120, 4126/1, 4851/3, 5850, 5855, 5858/1, 5863, 5864/2, 5866, 5938/1, 
5940, 5946/1, 5947, 5948/1, 5954, 5956/1, k. ú. Liberec, na pozemcích p. č. 384/1, 384/12, 384/15, 
602/218, 624/5, k. ú. Staré Pavlovice, na pozemcích p. č. 86/1, 97/2, 99, 100/2, 100/3, 104/1, 104/2, 
114, 140/4, 255/1, 714/1, 724/1, 725/1, 1400/40, 1400/41, k. ú. Růžodol I, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 14900 
Praha 4, IČ: 64949681, za cenu 1000,- Kč bez DPH; 

2. Rada města po projednání dne 1. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014/11 ze dne 21.1.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

HDPE trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 
4105/2, 4114/1, 4114/3, 5850, 5858/2, 5860, 5865, 6480/27, k. ú. Liberec, na pozemcích p. č. 25/3, 
831/2, 841/5, 843/42, 843/44, k. ú. Františkov u Liberce, na pozemcích p. č. 812, 1408/6, 1565/1, 
1565/16, 1565/21, 1565/23, k. ú. Růžodol I, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČ: 64949681, za 
cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

3. Rada města po projednání dne 1. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 900/2013/4 ze dne 19. 11. 2013  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodu a kanalizace, příjezd a 

přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 145, 739/1, 1238/4, 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 12.975,- Kč bez DPH; 

4. Rada města po projednání dne 1. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/18 ze dne 22. 5. 2012  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodní přípojky, přístup a 

příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1682/15, 1682/16, 1682/24, k. ú. Starý Harcov, 
na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Společenství vlastníků Aloisina 
výšina 558, IČ: 28669061, se sídlem, Aloisina výšina 558, Liberec XV, 460 05, za cenu 10.753,- 
Kč bez DPH. 

5. Rada města po projednání dne 1. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/9 ze dne 17. 4. 2012  
b1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodní přípojky, přístup a 

příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ 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 1.000,- Kč bez DPH;  

b2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodního řadu, přístup a 
příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 946, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 
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41550 Teplice, IČ: 49099469, cenu 8.000,- Kč bez DPH. 
6. Rada města po projednání dne 1. 4. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 574/2011/VIII/14 ze dne 30. 8. 2011  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení 3 kusů vodovodních a 3 kusů 

kanalizačních přípojek na pozemku p. č. 1387, k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1389, k. ú. Vesec u Liberce, jehož 
vlastníkem je v současné době Ing. Pavlů Václav, za podmínky složení zálohy ve výši 30.000,- Kč 
bez DPH. 

7. Rada města po projednání dne 1.4.2014:  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014-2 ze dne 21.1.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

NTL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p. č. 
560/1, k. ú. Rochlice  u Liberec pro StemCon, a. s., Soukenné náměstí 157/8, 460 01 Liberec , IČ: 
25592297 za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě. 

8. Rada města po projednání dne 1.4.2014:  
a) zrušuje usnesení č. 38/2014-3 ze dne 21.1.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p. č. 
2141/2, k. ú. Ruprechtice, pro DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 602 00 Brno, IČ: 
28261496 za cenu 43.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě.  

9. Rada města po projednání dne 1.4.2014:  
a) zrušuje usnesení č. 221/2014-3 ze dne 18.3.2014  
b) 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. 1201/1, 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; 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 299/2014 

ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. Zadávací podmínky pro výběr dodavatele na služby s názvem „ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 
31 ks oken“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie  

 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele služeb, a to:  
 
Komise pro otevírání obálek:  
Jmenovaní členové:  
- Ivana Roncová                                                                       pověř. ved. odb. MS  
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- Vladimír Vavřena                                                                   odd. MSSO  
- zástupce odboru právního a veřejných zakázek  
 
Náhradníci:  
- Pavel Podlipný                                                                               pověř. ved. odd. MSSO  
- Jitka Pekařová odd. 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  
 
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 na 

služby s názvem „ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken“ zadávanou formou veřejné 
zakázky malého rozsahu IV  

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  
 

USNESENÍ Č. 300/2014 

Protokol o následné kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „Delfínek“, 
Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace, zaměřené na plnění opatření 
k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření v roce 2013 

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o provedené následné kontrole zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 
661/20, příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2013. 
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USNESENÍ Č. 301/2014 

Protokol o následné kontrole hospodaření organizace ZŠ a MŠ, Barvířská 38/6, 
Liberec, příspěvková organizace, zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných při kontrole hospodaření v roce 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o provedené následné kontrole zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2013. 

USNESENÍ Č. 302/2014 

Metropolitní síť ve městě Liberci 

Žádost o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou některých aktivních 
prvků metropolitní sítě ve městě Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

znění žádosti o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou některých aktivních prvků 
metropolitní sítě ve městě Liberec,  

s c h v a l u j e   

podání žádosti na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit odeslání žádosti o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou některých aktivních 
prvků metropolitní sítě ve městě Liberec.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 303/2014 

Záměr podání žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí na 
projekt Regenerace lipové aleje Masarykova v Liberci 

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

podání žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí na projekt Regenerace lipové aleje 
Masarykova v Liberci, a to prostřednictvím Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem Tř. 1. 
máje 97/25, Liberec: 

 
b) Podání žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí na projekt Regenerace lipové 

aleje Masarykova v Liberci a to na etapu 3. (od ulice Škroupova k jezírku) a to v souhrnné hodnotě 
1,457.674,22 bez DPH 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
1. V souladu s přijatým usnesením zajistit podání žádosti o podporu prostřednictvím Agentury 
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regionálního rozvoje, spol. s r.o.  

T: do 15.4.2014  
2.  V souladu s přijatým usnesením a v souladu se směrnicí rady města o zadávání veřejných zakázek 

zajistit vypracování zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace  

T: srpen 2014 

USNESENÍ Č. 304/2014 

Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy, provozu a údržby 
hřbitovů v roce 2013, poskytnuté Technickým službám města Liberec, a. s. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s předloženým vyúčtováním dotace poskytnuté Technickým službám Liberec a.s. na zajištění správy, 
provozu a údržby hřbitovů za rok 2013 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit vyúčtování dotace poskytnuté Technickým 
službám Liberec, a.s., na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů za rok 2013 do zastupitelstva 
města.  

T: 24.4.2014 

USNESENÍ Č. 305/2014 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se závěrečnou zprávou o hospodaření Ekofondu v roce 2013  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v 
roce 2013 na jednání zastupitelstva města dne 24. 4. 2014. 

 

USNESENÍ Č. 306/2014 

Podněty Komise rady města pro životní prostředí 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. s vyhlášením fotografické soutěže „Liberecká nej“ z oblasti životního prostředí, a to 
prostřednictvím Komise rady města pro životní prostředí  

2. s podáním mimořádného podnětu na ministerstvo životního prostředí ve věci hodnocení změn v 
operačním programu Česko – Polské spolupráce, a to prostřednictvím Komise rady města pro 
životní prostředí 
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USNESENÍ Č. 307/2014 

Souhlas s úpravou komunikací ve vlastnictví SML pro objízdné trasy při stavbě 
silnice I/14 Kunratice - Jablonec n. N. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

souhlas s úpravou místních komunikací v rámci přípravy veřejně prospěšné stavby „silnice I/14 
Kunratice – Jablonec n. N.“, přijatou pod č. j. CJ MML 040581/14 dne 25.2.2014, za podmínek splnění 
následujících doplňujících podmínek ze strany města Liberce:  
- řešit úsek č. 7 - Šafránova ul. obdobně jako ostatní úseky tj. lokální výsprava nerovností vozovky a 

položením nové obrusné vrstvy vozovky se spojovacím postřikem v celém rozsahu vozovky včetně 
dosypání krajnic,  

- frézování vozovky v úsecích 1, 3, 9 upřesnit se správcem komunikací při pochůzce na místě a to z 
důvodu nebezpečí narušení soudržnosti štěrkového podkladu,  

- z důvodu navýšení nivelety vozovky většině úseků o cca 40 mm, je třeba zejména v úseku 1 – ul. 
Janovská vyřešit stávající připojení okolních nemovitostí, tak aby ne-došlo ke změně odtokových 
poměrů 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat za Statutární město Liberec souhlasné vyjádření k žádosti o souhlas s úpravou místních 
komunikací (Hrabětická, Janovská, Mšenská, Šafránova) a jejich využití jako objízdných tras v souladu 
s přijatým usnesením Rady města Liberce. 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 308/2014 

Oprava komunikace Broumovská I. Etapa 

Výběr zhotovitele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací výše uvedené akce v souladu se 
,,Směrnicí Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ 
dle 3. kategorie zakázky malého rozsahu a dle zpracované projektové dokumentace,  

2. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ pro realizaci akce „Oprava komunikace Broumovská I. 
Etapa“,  

3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:  
Jmenovaní členové komisí:  
Komise pro otevírání obálek:  
Jmenovaní členové:  
1. Bc. David Novotný                                              vedoucí odboru správy veřejného majetku  
2. David Studený                                                     zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Mgr. Eliška Čechová                                            odbor právní a veřejných zakázek  
 
Náhradníci:  
1. Bc. Jiří Kovačičin                                                vedoucí oddělení technické správy  
2. Ing. Václav Bahník                                              zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Ing. Alena Bláhová                                              odbor právní a veřejných zakázek  
 
Hodnotící komise:  
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Jmenovaní členové:  
1. Mgr. Martina Rosenbergová                                 primátorka statutárního města Liberec  
2. Mgr. Jiří Šolc náměstek                                        primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu  
3. Bc. David Novotný                                              vedoucí odboru správy veřejného majetku  
4. David Studený                                                     zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Mgr. Eliška Čechová                                            odbor právní a veřejných zakázek  
 
Náhradníci:  
1. Ing. Jindřich Fadrhonc                                         tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Ing. Rutkovský Jiří                                                     náměstek primátorky pro rozvoj a cestovní ruch  
3. Bc. Jiří Kovačičin                                                vedoucí oddělení technické správy  
4. Ing. Václav Bahník                                              zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Ing. Alena Bláhová                                              odbor právní a veřejných zakázek  

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrové-
ho řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace Broumovská I. Etapa“  

Termín: květen 2014 
 

3. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace Broumovská I. 
Etapa“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče  

Termín: květen 2014 

USNESENÍ Č. 309/2014 

Oprava komunikace U Krematoria 

Výběr zhotovitele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací výše uvedené akce v souladu se 
,,Směrnicí Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ 
dle 4. kategorie zakázky malého rozsahu a dle zpracované projektové dokumentace,  

2. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ pro realizaci akce „Oprava komunikace U Krematoria“,  
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:  
 
 
 
Jmenovaní členové komisí:  
Komise pro otevírání obálek:  
Jmenovaní členové:  
1. Bc. David Novotný                                            vedoucí odboru správy veřejného majetku  
2. David Studený                                                   zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Mgr. Eliška Čechová                                      odbor právní a veřejných zakázek  
 
Náhradníci:  
1. Bc. Jiří Kovačičin                                        vedoucí oddělení technické správy  
2. Ing. Václav Bahník                                      zástupce odboru správy veřejného majetku  
3. Ing. Alena Bláhová                                      odbor právní a veřejných zakázek  
 
Hodnotící komise:  
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Jmenovaní členové:  
1. Mgr. Martina Rosenbergová                         primátorka statutárního města Liberec  
2. Mgr. Jiří Šolc                                                     náměstek primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu  
3. Bc. David Novotný                                      vedoucí odboru správy veřejného majetku  
4. David Studený zástupce                               odboru správy veřejného majetku  
5. Mgr. Eliška Čechová                                    odbor právní a veřejných zakázek  
 
Náhradníci:  
1. Ing. Jindřich Fadrhonc                                 tajemník Magistrátu města Liberec  
2. Ing. Rutkovský Jiří náměstek                       primátorky pro rozvoj a cestovní ruch  
3. Bc. Jiří Kovačičin                                        vedoucí oddělení technické správy  
4. Ing. Václav Bahník                                      zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Ing. Alena Bláhová                                      odbor právní a veřejných zakázek  

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového 
řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace U Krematoria“  

Termín: květen 2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace U Krematoria“, 

předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

Termín: květen 2014 

 
Oprava komunikace Puškinova 

Výběr zhotovitele stavby 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 310/2014 

Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ pro volby do 
Evropského parlamentu ve dnech 23. 5. 2014 a 24. 5. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města č. 3 RM v souladu s bodem 6.19 této směrnice a 
uzavření smlouvy o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem 
hlasovacích lístků“ s Českou poštou, s. p.  

p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem smlouvy. 

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 311/2014 

IPRM Rochlice – navýšení alokace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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zažádat o navýšení alokace IPRM Rochlice o 55 mil. Kč z ERDF 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. zajistit podání žádosti o navýšení alokace IPRM 
2. zajistit podání žádosti o rozšíření zóny IPRM Rochlice o areál bývalé školy Hergesell 

T: 8. schůze RM v roce 2014 
 
 

 
 

Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  
I. Zpráva o průběhu zápisů na ZŠ pro školní rok 2014/15 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 8. dubna 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

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