
U S N E S E N Í  
Z 11. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 3. 6. 2014 

 

USNESENÍ Č. 516/2014 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vypracování podkladů 
k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc květen 2014. 
 

USNESENÍ Č. 517/2014 

Platební rozkaz Okresního soudu v Liberci ve věci žalobce Bytové družstvo 
IMOBILIEN Sladovnická proti žalovanému statutárnímu městu Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

- vydání platebního rozkazu, č. j. EPR41259/2014-6 Okresního soudu v Liberci ve věci žalobce 
Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická, Hanychovská 886/16b, 460 10 Liberec, IČ 27350096, 
zast. Mgr. Danielem Hájkem, advokátem, Panská 890/7, 110 00 Praha, IČ 71467653, 

 
- závazek Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. hradit veškeré náklady spojené se soudním 

řízením vedeném u Okresního soudu Liberec, č. j. EPR41259/2014-6, 

s c h v a l u j e  

na žádost Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. udělení plné moci pro zastupování 
statutárního města Liberec ve shora uvedené věci Mgr. Pavlem Svobodou, advokátem, se sídlem 
v Jablonci n. N., Jungmannova 855/7, 466 01, ČAK č. 14203, IČ 69287074  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat vystavenou plnou moc pro Mgr. Pavla 
Svobodu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 518/2014 

Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Liberec - mateřské školy 

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

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2013 – 
mateřské školy: 
Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, přísp. organizace (IČ 66113334), 
Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, přísp. organizace (IČ 46747532), 
Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, přísp. organizace (IČ 72741945), 
Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, přísp. organizace (IČ 72742020), 
Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, přísp. organizace (IČ 72741864), 
Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, přísp. organizace (IČ 72741783), 
Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, přísp. organizace (IČ 72742348), 
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, přísp. organizace (IČ 72742186), 
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace (IČ 72742101), 
Mateřská škola Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace (IČ 72742429), 
Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, přísp. organizace (IČ 72742500), 
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, přísp. organizace (IČ 72742666), 
Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, přísp. organizace (IČ 72742585), 
Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace (IČ 72742828), 
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, přísp. organizace (IČ 72742747), 
Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace (IČ 72742909), 
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, přísp. organizace (IČ 72742976), 
Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, přísp. organizace (IČ 72743051), 
Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (IČ 72742810), 
Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (IČ 72742895), 
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, přísp. organizace (IČ 72743301), 
Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, přísp. organizace (IČ 72743221), 
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, přísp. organizace (IČ 72743140), 
Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (IČ 72743069), 
Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, přísp. organizace (IČ 72741708), 
Mateřská škola Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace (IČ 72741627), 
Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace (IČ 72741546), 
Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace (IČ 72741465), 
Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace (IČ 71207945), 
Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, přísp. organizace (IČ 72076950) 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení účetních 
závěrek za rok 2013. 

Termín: 30. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 519/2014 

Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Liberec - základní školy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2013 – základní 
školy: 
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace (IČ 70884978), 
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (IČ 68974639), 
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace (IČ 68975147), 
Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (IČ 65642368), 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace (IČ 46744908), 
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Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (IČ 46744924), 
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace (IČ 46746757), 
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace (IČ 64040402), 
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace (IČ 64040364), 
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, přísp. organizace (IČ 64040445), 
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace (IČ 65100280), 
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, přísp. organizace (IČ 65635612), 
Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 
(IČ 65642350), 
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace (IČ 65642376), 
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace (IČ 72743131), 
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace (IČ 72743379), 
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace (IČ 72743212), 
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace (IČ 72741716), 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 
(IČ 72741554), 
Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace (IČ 72741791), 
Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace (IČ 72741953), 
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 
(IČ 72742038). 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

Termín: 30. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 520/2014 

Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Liberec - kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2013 
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079677), 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079651), 
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083178), 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083143), 
Dětské centrum Sluníčko Liberec, příspěvková organizace (IČ 00828963), 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (IČ 65100654), 
Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace (IČ 27336751), 
Městské Lesy Liberec, příspěvková organizace (IČ 72053984) 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

Termín: 30. 6. 2014 
 

USNESENÍ Č. 521/2014 

Rozbory činnosti kulturních příspěvkových organizací statutárního města Liberec za 
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rok 2013 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření 
příspěvkových organizací pro rok 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Rozbory činnosti kulturních příspěvkových organizací statutárního města Liberec 
za rok 2013 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření 
příspěvkových organizací pro rok 2013“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2013. 

 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací Divadlo 
F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Botanická 
zahrada Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 522/2014 

Rozbory činnosti příspěvkových organizací statutárního města Liberec sociálního a 
zdravotního zaměření za rok 2013 včetně zhodnocení zákonem stanovených 
ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené „Rozbory činnosti příspěvkových organizací statutárního města Liberec sociálního 
a zdravotního zaměření za rok 2013 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro 
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2013“ 

a  s c h v a l u j e  

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2013. 

 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření Dětské centrum Sluníčko Liberec, Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 523/2014 

Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec 
dle důvodové zprávy 
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a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města 
příslušné ředitele škol. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 524/2014 

Uzavření smlouvy s neziskovou organizací Tobit, o. s., o zajištění některých pohřbů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy s neziskovou organizací Tobit, o. s., o zajištění pohřbů dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smlouvy s neziskovou 
organizací Tobit, o. s.. 

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 525/2014 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů – systém 
prostupného bydlení 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů týkající se výstupů pracovní 
skupiny pro problematiku sociálního vyloučení ve věci problematiky systému prostupného bydlení 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, prověřit možnost realizace doporučení komise.  

Kontrolní termín: září 2014“ 

USNESENÍ Č. 526/2014 

Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 3. 6. 2014 
a) neschvaluje záměr směny pozemků p. č. 1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1056/19, 

1056/29, k. ú. Starý Harcov,  
ve vlastnictví: 
Ing. Pavel Hůza,  ½ 
a Šarka Hůzová,  ½  
za pozemek p. č. 807/1, k. ú. Staré Pavlovice,  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,IČ: 00262978. 
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b) schvaluje záměr výkupu pozemků p. č. 1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1056/19, 
1056/29, k. ú. Starý Harcov, 
ve vlastnictví: 
Ing. Pavel Hůza,  ½ 
a Šarka Hůzová, nar. 7. 8. 1967,   ½  

 za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
2. Rada města dne 3. 6. 2014 schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 1307, k. ú. Vesec u Liberce,  

ve vlastnictví: 
Josef Panožka 
za část pozemku p. č. 1308/3, k. ú. Vesec u Liberce,  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit další kroky dle 
schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 527/2014 

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

záměr výkupu pozemku p. č. 257/100, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 
ve vlastnictví: 
Jitka Endrychová,  
posudku 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, oslovit majitele pozemku 
s nabídkou výkupu.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 528/2014 

Majetkoprávní operace - Pacht pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města schvaluje pacht na část pozemku p. č. 5383 – 95 m² (zahrada) a část pozemku p. č. 

5383 – 790 m² do výpůjčky (údržba pozemku-bezplatně), v k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční 
pachtovné 950,- Kč pro paní Dagmar Slanařovou 

2. Rada města schvaluje pacht na část pozemku p. č. 418/1 – 134m² (zahrada) a 10 m² (pozemek pod 
chatkou), v k. ú. Františkov u Liberce na dobu neurčitou za roční pachtovné 1.824,-Kč pro paní 
Jaroslavu Greifovou 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
pachtovních smluv. 
          T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 529/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města neschvaluje nájem části pozemku p. č. 5820/1, v k. ú. Liberec na dobu neurčitou pro 

manžele Denize a Alžběta Pantirovi. 
2. Rada města schvaluje nájem pozemku p. č. 1853/2 (pozemek pod garáží), v k. ú. Ruprechtice na 

dobu neurčitou za roční nájemné 1.505,-Kč/rok  pro pana Michala Macouna 

a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č. 530/2014 

Majetkoprávní operace - Výpůjčky pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města schvaluje výpůjčku pozemků  p. č. 4907, 4908, 4924, 4925, 4928, 4929, 4932/1, 4933, 

vše k. ú. Liberec na dobu určitou deseti let pro sdružení Dvoreczech, IČ:02271168, zastoupené 
předsedou Davidem Jirouškem, sídlem Metelkova 514/9, 46001 Liberec 2. 

2. Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku  p. č. 1140/1, v k. ú. Ruprechtice na dobu určitou 
deseti let pro pana Jiřího Dittricha 

3. Rada města schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 298/1, v k. ú. Ostašov u Liberce na dobu určitou 
deseti let pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Karlinky, IČ: 
64039366, zastoupené starostou sboru Karlem Císařovským, sídlem Irkutská 120, 460 10 Liberec 
18. 

4. Rada města schvaluje výpůjčku pozemku  p. č. 387/10 (údržba pozemku), v k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky na dobu určitou deseti let pro manžele Františka a Milenu Melichovi,  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
nájemních smluv. 

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 531/2014 

Majetkoprávní operace - Změna nájemních smluv 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města schvaluje změnu nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0006 (pozemek p. č. 
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513/1, k. ú. Machnín) z pana Miloslava Hosy, na paní Martinu Hosovou. Ostatní ustanovení 
nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0006 ze dne 24.5.2000 zůstávají v platnosti. 

2. Rada města schvaluje změnu výměry části pozemku p. č. 1669/1, k. ú. Starý Harcov v  nájemní 
smlouvě reg. č. 2501/01/0973 formou dodatku č.1,  kde se výměra pozemku A zvýší z 260 m2  na 
360 m² (pěstování ovoce a zeleniny, ovocných a okrasných dřevin), a pozemek B se zvýší z 200 m2  
na 325 m², tímto se mění i cena nájemného, která bude navýšena na částku 2.660,- Kč/rok. Všechny 
ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
dodatků k nájemním smlouvám. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 532/2014 

Majetkoprávní operace - Ukončení nájemní smlouvy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

ukončení dohodou nájemní smlouvy reg. č. 4/11/0103 na část pozemku p. č. 5969, v k. ú. Liberec pro 
firmu DP REAL IMMO, s.r.o., IČ: 27753816, zastoupený jednatelem Ing. Davidem Polanem, se sídlem 
Těšnov 1163/5, 11000 Praha 1 – Nové Město 

a  u k l á d á   

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 533/2014 

Majetkoprávní operace - Zánik nájemní smlouvy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zánik nájemní smlouvy reg. č. 2501/03/0446  pro paní Boženu Janovskou, a to z důvodu úmrtí nájemce. 

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 534/2014 

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 3. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 

služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: uložení NTL přípojky), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 5881, k. ú. Liberec, na dobu životnosti příslušné 
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inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3892/7, k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je 
v současné době: LM depozit, s.r.o., Truhlářská 342/2, Liberec II - Nové Město, 460 01, Liberec, 
IČ: 22801553, Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

2. Rada města dne 3. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 859, k. ú. Ruprechtice, na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 860/12, k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je 
v současné době Matěchová Kamila, za podmínky složení zálohy ve výši 2.800,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 535/2014 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města po projednání dne 3.6.2014: 
a) zrušuje usnesení č. 633/2012 – V/6 ze dne 28.8.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

NTL plynovodu + přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p. č. 
1244/1, k. ú. Rochlice u Liberce pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za cenu 60.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě 

2. Rada města po projednání dne 3.6.2014: 
a) zrušuje usnesení č. 499/2012 – XII/21 ze dne 19.6.2012 
b) 1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p. č. 946, k. ú. 
Vesec u Liberce ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 949/23, k. ú. Vesec u Liberce, jehož 
vlastníkem je v současné době Markéta Jílková, za cenu 1.000,- Kč bez DPH.  Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 
2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
prodloužení vodovodního řadu, vstup a vjezd pro jeho provozování a udržování v pozemku/cích/ p. 
č. 946, k. ú. Vesec u Liberce pro:  Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 
50 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 37.000,-Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

3. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 221/2014/5 ze dne 18. 3. 2014 
b) 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, 46001, Liberec 
IV, IČ: 72088036, a to bezúplatně. 

4. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č.499/2012/XII/3 ze dne 19. 6. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 

právo  uložení NTL plynovodu  a plynovodních přípojek,  vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování v pozemku/cích/ p. č. 6041, 6042, 6044, 6045, 6049, 6050, 6051, 6052, k. ú. Liberec na 
dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu  98.375,- Kč bez DPH. 

5. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
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a) zrušuje usnesení č. 38/2014/17 ze dne 21. 1. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 859, k. ú. Ruprechtice na dobu 

neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 860/13, k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem jsou 
v současné době Heinrich Václav Ing. a Heinrichová Zuzana, za podmínky složení zálohy ve výši 
42.000,- Kč bez DPH.  

6. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č.574/2011/VIII/13 ze dne 30. 8. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene  služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 

právo uložení plynovodu,  vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p. č. 
67/1 k. ú.  Vesec u Liberce, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 98.500,- Kč. 

7. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/44 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodní 

přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1 k. ú.  Vesec u Liberce, 
na dobu existence stavby inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 793/3, 793/5 k. ú. 
Vesec u Liberce, a budovy č. p. 927, Liberec XXV - Vesec, která je součástí pozemku p. č. 793/5, 
k. ú. Vesec u Liberce, jejichž vlastníkem je v současné době Šoljaková Ivana JUDr., za cenu 
5.225,- Kč bez DPH. 

8. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 768/2011/IX/7 ze dne 15. 11. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a to: uložení vodovodní přípojky, 

příjezd a přístup pro opravy a údržbu,  na pozemku p. č. 23/1, 39, k. ú. Vesec u Liberce  na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 45, k. ú. Vesec u 
Liberce, kterým jsou v současné době Balous Jaroslav Ing. a Klímová Zuzana Ing., za cenu  5.225,- 
Kč bez DPH. 

9. Rada města po projednání dne 3. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/16 ze dne 17. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodní 

přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3/7, k. ú. Machnín na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 3/8, st. č. 657,  k. ú. 
Machnín, jejichž vlastníkem je v současné době NISA REALITY, s. r. o., 1. Máje 342, 460 01 
Liberec III - Jeřáb, IČ: 26728206, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 536/2014 

Změna rozsahu nájemní smlouvy č. j. 4/09/0114 - ELSET, s.r.o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

částečnou výpověď nájemní smlouvy č.j. 4/09/0114 od firmy ELSET s.r.o., IČ: 25421727, Dvořákova 
623/10, Liberec 1 

a  s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 1/2014 k nájemní smlouvě č. j. 4/09/0114 s firmou   ELSET, s.r.o., IČ: 25421727, 
Dvořákova  623/10, Liberec 1. Tímto dodatkem se od 1.7.2014 změní předmět nájmu na část zábradlí 
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na pozemku p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce za účelem umístění  1 ks  reklamního zařízení  o 
velikosti 1m x 10m i cena ročního nájemného na 8.077,- Kč/rok bez DPH. Ostatní podmínky nájemní 
smlouvy  č. j. 4/09/0114 ze dne 1.6.2009 zůstávají v platnosti. 

 

Pronájem Divadelního klubu - schválení nájemce 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 537/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení – „MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, 
Liberec 14 - oprava omítek a odizolování zdiva“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: STYLSTAV, s.r.o., IČ: 254 26 541, sídlem Dlouhá 55, 463 
12 Liberec 25 na dodavatele na služby s názvem „MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27 – oprava 
omítek a odizolování zdiva“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s vítězem 
výběrového řízení    

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 538/2014 

Úprava Smlouvy o dílo – veřejná zakázka „Rekonstrukce radničního sklípku 
v budově historické radnice“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce radničního sklípku v budově historické radnice“ 
dle Přílohy č.1 

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 „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické radnice“ zadávanou 
formou veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

T: 06/2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

výběrového řízení a vítězného uchazeče  

T: 06/2014 
3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou 

realizaci  

T: 06/2014 
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USNESENÍ Č. 539/2014 

Informace o povinné změně společenských smluv obchodních společností, ve 
vlastnictví statutárního města Liberec a obchodních společností s významným 
podílem statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Informace o stavu změn a povinné aktualizaci společenských smluv obchodních společností 
vlastněných městem a obchodních společností s významným podílem města dle důvodové zprávy. 

 

USNESENÍ Č. 540/2014 

Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období  

Rada města po projednání 

n a v r h u j e   

stanovit pro následující volební období počet členů Zastupitelstva města Liberec v počtu 39 členů. 

 

USNESENÍ Č. 541/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „U Bertíka“, za období 
roků 2012 a 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013. 

 

 

USNESENÍ Č. 542/2014 

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování dokumentace návrhu 
územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednání“ ve formě jednacího 
řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. zahájení výběrové řízení na veřejnou zakázku ve formě jednacího řízení bez uveřejnění 
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„Zpracování dokumentace návrhu územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednání“;  
 
2. vyzvání uchazeče v rámci zadávacího řízení „Zpracování dokumentace návrhu územního plánu 

Liberec pro opakované veřejné projednání“. V rámci zadávacího řízení bude k podání nabídky 
vyzvána firma SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, IČ 432 242 29  

 
j m e n u j e   

Členy komise pro otevření obálky, posouzení a hodnocení nabídky, včetně náhradníků:  
1. Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky  
2. Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta  
3. Ing. František Hruša, člen komise pro veřejné zakázky  
4. Adam Lenert, odbor hlavního architekta  
5. Ing. Vladislav Rozsypal, odbor hlavního architekta  
 
Náhradníci:  
1. Mgr. Jiří Šolc, statutární náměstek primátorky  
2. Ing. Pavel Přenosil, vedoucí oddělení ÚAP a GIS, odbor hlavního architekta  
3. Ing. Petr Šourek, člen komise pro veřejné zakázky  
4. Ing. Klára Tvrzníková, odbor hlavního architekta  
5. Ing. Zuzana Kučerová, odbor hlavního architekta  

a  u k l á d á   

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit potřebné kroky pro vyhlášení 
veřejné zakázky „Zpracování dokumentace návrhu územního plánu Liberec pro opakované veřejné 
projednání“.  

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 543/2014 

Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – Úsek radnice – KNL 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s uzavřením „Kupní smlouvy“, a to mezi Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., sídlem:  
Husova 10, Liberec, PSČ 460 63 a Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh textu „Kupní smlouvy“  

a  u k l á d á   

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
předložit „Kupní smlouvu“ Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení  

T: 06/2014 
 
2. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu po schválení Zastupitelstvem města Liberec. 

T: 07/2014 
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USNESENÍ Č. 544/2014 

Schválení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - „P reservé“ 
na komunikaci Za Humny pro držitele ZTP Ing. Tomáše Večeřu 

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - „P reservé“ 
na komunikaci Gagarinova pro držitele ZTP Alexandra Godu  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP Ing. Tomáše Večeřu a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 
na komunikaci ul. Za Humny 

Termín: červen 2014 

 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 

stání pro držitele ZTP Alexandra Godu a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Gagarinově ul.  

Termín: červen 2014 
 

USNESENÍ Č. 545/2014 

 „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová, 
Rychtářská“ 

Přeložka kabelů ČEZ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

pro stavbu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová, 
Rychtářská“, předložený návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 a statutárním městem Liberec 
(SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978, kdy SML uhradí dle 
odhadovaných nákladů částku 99.950,- Kč bez DPH za realizaci přeložky a zpracování projektové 
dokumentace,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ pro akci „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, 
Třešňová, Rychtářská“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu. 

T: 06/2014 – kontrolní. 
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USNESENÍ Č. 546/2014 

Metropolitní síť ve městě Liberci – veřejná zakázka „Správa optických prvků SML“ 
Složení „komise jednacího řízení bez uveřejnění“  

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 29. 5. 
2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

veřejnou zakázku „Správa optických prvků SML“ formou jednacího řízení bez uveřejnění 
ustanovení „komise jednacího řízení bez uveřejnění“, která je oprávněna otevřít obálku s nabídkou 
vyzvaného uchazeče (společnosti Liberecká IS, a.s., se sídlem Liberec - Liberec III, Mrštíkova 3, 
PSČ 461 71, IČ: 254 50 131) a dále provést posouzení a hodnocení nabídky z hlediska splnění 
zákonných požadavků, požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska 
toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, přičemž členy této komise jsou:  

1. Ing. František Hruša, zástupce komise pro veřejné zakázky;  
náhradník: Ing. Petr Šourek, zástupce komise pro veřejné zakázky,  

2. Mgr. Martin Heřmánek, Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o.;  
náhradník: Mgr. Jiří Klimíček, Heřmánek & Černý, advokátní kancelář, s.r.o.,  

3. Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast; 
náhradník: Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a 
cestovní ruch,  

4. Ing. Zbyněk Vavřina, odbor informatiky a řízení procesů statutárního města Liberec; 
náhradník: Ing. Petra Kolářová, odbor informatiky a řízení procesů statutárního města 
Liberec,  

5. Ing. Ivo Jindra, referent odboru správy veřejného majetku;  
náhradník: Milan Benda, referent odboru správy veřejného majetku,  

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. Žádost statutárního města Liberec o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou 
některých aktivních prvků metropolitní sítě ve městě Liberec ze dne 4. 4. 2014,  

2. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 29.5.2014 k žádosti 
statutárního města Liberec o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou některých 
aktivních prvků metropolitní sítě ve městě Liberec 

u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, informovat uchazeče veřejné zakázky „Správa optických prvků SML“ o 
podmínkách provozování dotační části metropolitní sítě ve městě Liberec.  

Termín: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 547/2014 

Plánovací smlouva ul. U Internátu 

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

s uzavřením „Plánovací smlouvy“ a to mezi Ing. Pavlem Cejnarem, a Ing. Petrem Pleškem, a 
statutárním městem Liberec,  
b e r e  n a  v ě d o m í   
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předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“  
a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení  

T: 06/2014  
b)  „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 

kontrole 

T: 07/2014  
c) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 08/2014  

 

2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek 
daných smlouvou plánovací, předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně 
zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 12/2016 

USNESENÍ Č. 548/2014 

Plánovací smlouva ul. U Opatrovny 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s uzavřením „Plánovací smlouvy“ a to mezi DP REAL IMMO, s.r.o., se sídlem Preslova 76  
602 00 Brno a statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“  

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

a)  předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení  

T: 06/2014  
b)  „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 

kontrole  

T: 07/2014  
c)  zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 08/2014 

 
2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek 

daných smlouvou plánovací předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu 
města ke schválení. 

KT: 12/2018 
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USNESENÍ Č. 549/2014 

Revokace usnesení rady města č. 474/2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení usnesení rady města č. 474/2014 ze dne 20.5.2014 ve znění: 
 

„uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 
Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

a  u k l á d á  

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

T: 05/2014“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu právního odboru a veřejných zakázek, v případě vzniku sankční 
pohledávky v souladu se smlouvou o dílo č. 7/13/0028, její vymáhání. 

Kontrolní termín: 09/2014 

USNESENÍ Č. 550/2014 

Aktualizace smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření aktualizované smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec Janu 
Skalníkovi, majiteli koupaliště Vápenka, s místem podnikání Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ: 
10427465 ve výši Kč 200.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, uzavřít smlouvu o poskytnutí 
dotace. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 551/2014 

Smlouva o zajištění prodeje vstupenek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu o provizním prodeji vstupenek prostřednictvím rezervačního a prodejního systému OVEx 
Tickets mezi statutárním městem Liberec a společností Ticket Art Praha, s.r.o., 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření smlouvy 
o provizním prodeji vstupenek prostřednictvím rezervačního a prodejního systému OVEx Tickets mezi 
statutárním městem Liberec a společností Ticket Art Praha, s.r.o. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 552/2014 

Žádost o povolení použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

použití znaku města na propagačních materiálech vydaných při příležitosti konání promenádního 
koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR na podporu darování kostní dřeně, který se uskuteční dne 
18. 6. 2014 na nám. Dr. E. Beneše v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním vedoucího odboru kancelář primátorky, vyrozumět 
žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 553/2014 

Schválení zahraniční cesty 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

zahraniční cestu vedení města Liberec do Žitavy dne 10. června 2014.  

 

USNESENÍ Č. 554/2014 

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Ing. Jarmilu Levko, s platností od 1. 9. 2014, do funkce ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec na základě výsledku výběrového řízení a stanoví mu plat dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat ředitele o jmenování 

T: ihned 

 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vypracovat a předat příslušné pracovněprávní 

podklady k jeho jmenování. 

T: srpen 2014 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 538/2014 
              
 



 19

 
 

 
 
 
V Liberci dne 10. června 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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