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U S N E S E N Í  
Z 14. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 26. 8. 2014 

 

USNESENÍ Č. 750/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

I. Věcná břemena - služebnosti    
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování 
na p.p.č. 2301 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 15.000,-Kč bez 
DPH.  
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN a přípojková skříň), vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 362 a 377 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za 
podmínky složení zálohy ve výši 255.020,-Kč bez DPH.  
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování 
na p.p.č. 2133/1 a 2375 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 15.280,-Kč bez 
DPH.   
 

USNESENÍ Č. 751/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE 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. 6A) – 
DOTACE statutárního  města  Liberec  na rok  2014  zastupitelstvu města dne 4. 9. 2014 ke schválení. 
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USNESENÍ Č. 752/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 6B) 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. 6B) 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 4. 9. 2014 ke schválení. 
 

USNESENÍ Č. 753/2014 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se mění  
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie 
a jiné podobné hry  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014 o stanovení veřejně přístupných míst, na 
kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.  
 
         Termín: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 754/2014 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec          
za období leden - červen 2014                               

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období  leden - 
červen 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi  primátorky,  předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města 
dne 4. 9. 2014 
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USNESENÍ Č. 755/2014 

Komunální dluhopis – varianty přefinancování 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené varianty přefinancování stávajících dluhopisů     

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení finančnímu výboru a 
zastupitelstvu města, s preferovanou variantou. 

T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 756/2014 

Majetkoprávní operace - výkupy pozemků                               

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi: 
 
1. výkup pozemku p.č. 521/16 odděl. z pozemku p.č. 521/5, k.ú. Rochlice u Liberce,   
prodávající:  
Ing. Karel Drapák,  
Ing. Karel Drapák, 
Ing. Pavel Drapák,  
Ing. Richard Drapák,  
za celkovou kupní cenu 157.000,- Kč. 
 
2. výkup pozemku p.č. 649/12, k.ú. Dolní Hanychov,   
prodávající:  
Ing. Ph.D. Marcela Kolínová,  
Václav Škoda,  
za celkovou kupní cenu 196.000,- Kč s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
3. výkup pozemků p.č. 1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1056/19, 1056/29, k.ú. Starý 
Harcov,  
prodávající:  
Ing. Pavel Hůza,  
Šarka Hůzová,  
za celkovou kupní cenu 178.000,- Kč s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města; 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 
           T: 4. 9. 2014 
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USNESENÍ Č. 757/2014 

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku  

Rada města po projednání  

n e s c h v a l u j e  

záměr odkoupení pozemku p.č. 1500 v k.ú. Růžodol I ve vlastnictví: ČR – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce odboru majetkové správy, 
informovat ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR o přijatém usnesení rady města. 

    
 T: neodkladně 

 
 

USNESENÍ Č. 758/2014 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace: 
1. pronájem části pozemku p.č. 1499/4 - 6m2 (pozemek pod prodejním stánkem), v k.ú. Liberec na 
dobu neurčitou za roční nájemné 43.800,-Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na 
růst inflace pro pana Chi Le Van, IČ:46049746, bytem Americká 890, 460 07 Liberec 3;           
 
2. pronájem části pozemků p.č. 1567/4 - 7m2 a p.č. 1567/9 – 3,8 m²  (pozemek pod prodejním 
stánkem), v k.ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 32.400,-Kč a každoroční 
zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro pana Mgr. Pavla Stanislava Zehnálka, IČ: 
72392096;   

n e s c h v a l u j e          

pronájem části pozemku p.č. 5377/3 - 15m2  (parkování osobního automobilu), v k.ú. Liberec na dobu 
neurčitou za roční nájemné 525,-Kč pro manžele Ing. Martina a Yvettu Foktovovi;           

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. 759/2014 

Majetkoprávní operace – změna nájemních smluv 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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1. změnu nájemce u nájemní smlouvy reg.č. 2501/00/0006 (pozemek p.č. 513/1, k.ú. Machnín) 
dodatkem č. 2, z  paní Martiny Hosové, na slečnu Nikolu Hosovou. Ostatní ustanovení nájemní 
smlouvy  reg.č. 2501/00/0006 ze dne 24. 5. 2000 zůstávají v platnosti; 
 
2. změnu nájemce u nájemní smlouvy reg.č. 2501/01/0081 (část pozemku p.č. 3221/1, k.ú. Liberec) 
dodatkem č. 1 z paní Ireny Rejchrtové, na paní Evu Čurdovou; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn k 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám. 
 
                          T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 760/2014 

Majetkoprávní operace - ukončení smluv 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. ukončení dohodou Smlouvy o dočasném užívání pozemků uzavřenou dne 14.11.1991 na pozemky 
p.č. 2825/2, 2825/3,vše v k.ú. Liberec pro paní Vladimíru Novotnou. Všechny pohledávky uhrazeny a 
dluh na nájemném nevzniká. „Dohodu o ukončení“ podepíše dědic pan Pavel Novotný; 
 
2. ukončení Smlouvy o výpůjčce reg. č. 4/10/0174 dohodou na pozemky p.č. 446, 448/5, vše v k.ú. 
Liberec pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, zastoupené ředitelem Správy Liberec, 
Zeyerova 1310, 46001 Liberec 1; 
 
3. ukončení nájemní smlouvy reg. č. 4/10/0168 jednostrannou výpovědí, dle smlouvy čl. 5, odstavec 
1b), s tříměsíční výpovědní lhůtou pro firmu ADDAT s.r.o., IČ:60277645, zastoupené jednatelem Ing. 
Petrem Lajtkepem; 
 
4. ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2570/2/97/114 dohodou na pozemek p.č. 651/2, v k.ú. Růžodol I. 
pro Karla Svobodu; 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupování funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k ukončení nájemních smluv dohodou. 
          T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 761/2014 

Majetkoprávní operace - pronájem pozemku od soukromých vlastníků 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zaplacení závazku vůči soukromým vlastníkům za část pozemku p.č. 521/5 (odděleno GP č. 2265-
137/2014 - pozemek p.č. 521/16), k.ú. Rochlice u Liberce dle přiložené tabulky:  

Jméno a Příjmení Podíl 
Bezdův. obohacení 

1. rok 
(1.9.2012 – 31.8.2013)

Bezdův. obohacení
2. rok 

(1.9.2013 – 31.8.2014)
Ing. Karel Drapák, ml. 1/4 1.750,- Kč 1.750,- Kč
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Ing. Karel Drapák, st. 1/4 1.750,- Kč 1.750,- Kč
Ing. Pavel Drapák 1/4 1.750,- Kč 1.750,- Kč
Ing. Richard Drapák 1/4 1.750,- Kč 1.750,- Kč

Celkem 7.000,- Kč 7.000,- Kč
 
b) pronájem části pozemku p.č. 521/5 (z GP č. 2265-137/2014 oddělení z pozemku p.č. 521/5 na 
pozemek p.č. 521/16 – 119 m²), k.ú. Rochlice u Liberce od vlastníků pozemku: 
Ing. Karla Drapáka,  
Ing. Karla Drapáka,  
Ing. Pavla Drapáka,  
a Ing. Richarda Drapáka,  
za roční nájemné dle znaleckého posudku, které činí 7.000,- Kč/rok.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou z důvodu plochy zastavěné komunikací Kubelíkova; 
 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy a k finančnímu vyrovnání se soukromými vlastníky. 

    
    
 T: neodkladně 

 
 

USNESENÍ Č. 762/2014 

Majetkoprávní operace - služebnosti 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

s majetkoprávními operacemi: 
1. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro 
její provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1207/1, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 17.000,- Kč bez 
DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
 
2. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro její 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1158/2, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
 
3. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č.1017/1, k. ú. Machnín, na dobu životnosti stavby 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 62/14, k.ú. Machnín, jehož vlastníkem je v 
současné době: Dita Dušánková. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  
 
4. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
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Služebnost inženýrské sítě zakládá právo výměny stávající trafostanice a zemních kabelů VN a NN, 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 5145/2, 5945, k. ú. Liberec, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 
10.600,-Kč bez DPH.  Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě. 
 
5. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní přípojky NN, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 5818, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 15.000,-Kč bez DPH. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
 
6. 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. 578/1  k. ú. Staré Pavlovice, na dobu životnosti  
stavby příslušné inženýrské sítě, ve  prospěch vlastníka pozemku  p. č. 485/1 a stavby č.p.587, stojící 
na pozemku p.č.485/4, vše v  k. ú. Staré Pavlovice, kterým je v současné době Rak Michal. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
 
7. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro 
jejich provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 528, k. ú. Starý Harcov, na dobu životnosti stavby 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 527, k.ú. Starý Harcov a stavby č.p.442, stojící na 
pozemku p.č.526, k.ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem jsou v současné době: Havlín Luděk a 
Havlínová Jana. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
 
8. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku/cích/ 
p. č. 2944, 3212/1,3212/2,6036,k.ú.Liberec a p.p.č. 1720, k.ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 1.000,-Kč bez DPH. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
 
9. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 4788/2, 4789, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 410,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 
 
10. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení VN a NN), vstup a 
vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 468/5, 468/6, 470/11, k. ú. Rochlice u 
Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 340,- Kč bez DPH. 
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
11. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1583/117, 1583/122, 1583/123, 1583/130, 
1583/132, 1583/201, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
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24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 59.700,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se 
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 
 
12. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 647/1, k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- 
Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
13. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1056/6, 1332/80, 1333/1, k. ú. Růžodol I, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 
26.700,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
14. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 866/2, 903/4, k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 96.000,- 
Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
15. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1548/3, 1635, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 80.000,- 
Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
16. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a 
vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1122, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 1108, k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Ing. 
Miroslav Zajda. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 
 
17. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a 
vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 797/2, 798/2, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době 
Štefek Jiří. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 
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18. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 319/1, k. ú. Hluboká u Liberce, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.700,- 
Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
19. Zřízení služebnosti inženýrské sítě  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní kabelové přípojky NN,  vstup a vjezd pro 
provoz a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 6118, k.ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 18.000,- Kč bez DPH. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 
 
20. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  
Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, 
údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1878/1, 5978/3, 6110, k. ú. Liberec, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- 
Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č. 763/2014 

Majetkoprávní operace – změna usnesení - služebnosti 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

 1. a) zrušení usnesení č. 193/2012 ze dne 20. 3. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  uložení zemního 
kabelu NN, vstup a vjezd pro jeho provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5904, k.ú. Liberec pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za cenu 16.000,- Kč 
bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě. 

2. a) zrušení usnesení č. 499/2012-XII/4 ze dne 19. 6. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní  
kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro její provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6137, k.ú. 
Liberec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za cenu 
10.400,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě. 

3. a) zrušení usnesení č. 364/2012-23 ze dne 22. 5. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemních  
kabelů NN, vstup a vjezd pro jejich provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 801, k.ú. Doubí u 
Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za cenu 
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1.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě. 

4. a) zrušení usnesení č. 648/2014 - 1 ze dne 8. 7. 2014 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní 
kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 
634, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 21.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské 
sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.   

5. a) zrušení usnesení č. 499/2012-XII/1 ze dne 19. 6. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  uložení zemní 
kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro její provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5787/1, 
5932/1, k.ú. Liberec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za cenu 9.600,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě. 

6. a) zrušení usnesení č. 897/2012-VII/27 ze dne 20. 11. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního 
kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1122, k.ú. 
Doubí u Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě. 

7. a) zrušení usnesení č. 355/2013-V/8 ze dne 21. 5. 2013 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kabelů pro 
optickou síť, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č.3598/2, k.ú. Liberec a 
p.p.č.1426/2, 1453/2, 1471/1, 1474, k.ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČD – Telematika, a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ: 
61459445 za cenu 67.700,-Kč. 

8. a) zrušení usnesení č. 712/2012-IX/2 ze dne 18. 9. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění vrchního 
vedení kabelu NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 796/64,805, k.ú. 
Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za cenu 2.000,-Kč. 

9. a) zrušení usnesení č. 633/2012-V/15 ze dne 28. 8. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního 
kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 432, k.ú. Nové 
Pavlovice pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za cenu 
14.500,- Kč bez DPH.  Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě. 

10. a) zrušení usnesení č. 633/2012-V/13 ze dne 28. 8. 2012 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního 
kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 575/1, k.ú. 
Františkov u Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 – Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za cenu 30.000,- Kč bez DPH.  Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

11. a) zrušení usnesení č. 590/2014 - 6 ze dne 17. 6. 2014 

b)  Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního 
kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro jeho provozování a udržování na pozemku/cích p. p. 
č. 1277/30, 1277/31, 1277/2, 1378/8, 1137/78, 1137/77, 1377/1, 1379/1, 1378/21, 1282/2,  
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1389/1, 1386, 1391,1398, 1429/1, 46,211/2,199, k. ú. Ruprechtice, pozemcích p. č. 903/1, 
903/206, 210/3,  210/1, 903/115, 903/32, 920/5, 100/3, 920/8, 920/9, 464/12, 464/21, k. ú. Staré 
Pavlovice a pozemcích p. č. 59,204/1,204/8,  k.ú. Nové Pavlovice pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 786.600,- Kč bez 
DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

12. a) zrušení usnesení č. 590/2014/8 ze dne 17. 6. 2014 

b) Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské 
sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 
a vytyčovacích bodů (akce: REKO MS Liberec -ul. Lesní, STL plynovod a přípojky), vstup a 
vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 3129, 6040, 6041, 6043, k. ú. Liberec, ve 
prospěch: RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 
49.500,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby 
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

13. a) zrušení usnesení č.535/2014/4 ze dne 3. 6. 2014 

b) Zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a plynovodních  přípojek,  příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6041, 6042, 6043,  6045, 6049, 6050, 6051, 
6052, k. ú. Liberec pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 
567, za cenu ve výši 98.375,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

14. a) zrušení usnesení č. 401/2014/1 ze dne 6. 5. 2014 

b) Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kabelového 
vedení VN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. 
č. 1117, 1121, 1131/1, 1131/2, 1147/2,  1148/1, 1148/2, 1148/3, 1149/1, 1149/2, 1151/2, 
1243/1, 1243/3, 1424/8, 3622/1, 3623/2,  5806/1, 5807/1, 5807/13, 5808/1, 5814, 5816/1, 
5898/1, 5901/1, 5902/1, k. ú. Liberec, na pozemcích p. č. 1391, 1403/1, 1410/2, 1424/10, 
1425/40, 1426/2, 1483/1, 1492/3, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1495/89, 1608/4, 1608/5, 
Rochlice u Liberce a na pozemcích p. č. 1544/174, 1544/191, 1544/218, 1677/1, 1682/67, 
1682/68, 1701/3, k.ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 696.800,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

15. a) zrušení usnesení č. 675/2014/2 ze dne 22. 7. 2014 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
vodovodní, kanalizační a elektro přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování  na pozemku/cích/ p. č. 647/1, 649/8, k.ú. Dolní Hanychov, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 521/1, 521/2, k. ú. Dolní Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době 
Svoboda Radek Ing. a Svobodová Karolina MVDr. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek.  Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6.013,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

16. a) zrušení usnesení č. 149/2012/VI/4 ze dne 6. 3. 2012 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  splaškové 
kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ 
p. č. 258/2, 435, 440, 443, k.ú. Janův Důl u Liberce, pro:  Severočeská vodárenská společnost a. 
s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 201.500,- Kč bez DPH. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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17. a) zrušení usnesení č. 590/2014/12 ze dne 17. 6. 2014 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění 
nadzemního telekomunikačního vedení + umístění podpěry kabelového vedení, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č.  168/33, 177,  k. ú. Františkov u Liberce, ve 
prospěch: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 
60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 12.000,- Kč. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

18. a) zrušení usnesení č. 401/2014/5 ze dne 6. 5. 2014 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 301/1, k. ú. 
Nové Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 408, 409/2  k. ú. Nové Pavlovice, součástí 
pozemku p. č. 408. K. ú. Nové Pavlovice je i budova č. p. 227, Liberec XIII - Nové Pavlovice, 
kterým je v současné době Straka Jiří a Straková Věra. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek.  Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.075,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

19. a) zrušení usnesení č. 656/2011/XIII/10 ze dne 20. 9. 2011 

b) Zřízení věcného břemene strpění uložení  STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1048/1, 1048/2, k. ú. Ruprechtice, pro RWE GasNet, 
s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 5.000,- Kč. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, 
po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

20. a) zrušení usnesení č. 618/07/VI/8 ze dne 4. 12. 2007 

b)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. 51, k.ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 2.300,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

21. a) zrušení usnesení č. 499/2012/XII/17 ze dne 19. 6. 2012 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 128/3,  92/5, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
92/6, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době Podsedník Jaroslav Mgr. a 
Podsedníková Magda, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

22. a) zrušení usnesení č. 675/2014/7 ze dne 22. 7. 2014 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na 
pozemku/cích/ p. č. 196, k.ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 34, k. 
ú. Horní Suchá u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Beck Jiří. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 1.575,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

23. a) zrušení usnesení č. 675/2014/6 ze dne 22. 7. 2014 
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b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na 
pozemku/cích/ p. č. 196, k.ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 33/5, 
33/6, k. ú. Horní Suchá u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Vladyka Tomáš, za 
podmínky složení zálohy ve výši 1.575,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek.  Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.575,- Kč bez DPH. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

24. a) zrušení usnesení č. 97/2012/VII/13 ze dne 14. 2. 2012 

b)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. 1000, k.ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

25. a) zrušení usnesení č. 675/2014/8 ze dne 22. 7. 2014 

b)Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
vodovodní a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování  na pozemku/cích/ p. č. 1000, k.ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. 
č. 1086/4, k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Vlk Petr Ing. a Vlková 
Jana Ing. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

26. a) zrušení usnesení č. 593/2013/41 ze dne 27. 8. 2013 

b) Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č.  248/3, 249/1, k. ú. 
Kunratice u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č.  250/1, 250/2 
v k. ú. Kunratice u Liberce, kterým jsou v současné době Hnyk Michal Ing. a Hnyková Jana, 
za cenu 39.200,- Kč bez DPH. 

27. a) zrušení usnesení č. 499/2012/XII/23 ze dne 19. 6. 2012 

b)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. 663, k.ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek; 

a  u k l á d á  

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

          T: neodkladně 
 
 
 

USNESENÍ Č. 765/2014 

Snížení nájemného za pronájem prostor č. 30 a 34 v ul. Česká 617, Liberec 25 
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Rada města po projednání  

n e s c h v a l u j e  

snížení nájemného o 50% na období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 za pronájem prostor č. 30 a 34 v ul. 
Česká 617, Liberec 25, které užívá Věra Křížová, IČ: 02286157, za účelem provozování mateřské 
školy na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 04/13/0578 a  04/13/0579. 
 
 

USNESENÍ Č. 766/2014 

Aktualizace Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s návrhem na vyřazení budovy čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5 z privatizačního procesu a s jejím 
zařazením do Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace.  
 
2. se zařazením budov do Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace: 
B. Němcové 81, Liberec 5  
Krejčího 1172 až 1174, Liberec 6  
Krejčího 1175, Liberec 6 
Krajní 1575 až 1580, Liberec 30 

a  u k l á d á  

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

    
    
 T:  4. 9. 2014 

 
 

USNESENÍ Č. 767/2014 

Zrušení zadávacího řízení – „ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní 
kuchyně“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení: PASTALI s.r.o. a E 11 s.r.o. 
a zrušení zadávacího řízení na VZMR „ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně“ 

a  z r u š u j e  

usnesení č.459/2014 rady města ze dne 20.5.2014, které schvalovalo zadávací řízení v rámci zakázky 
malého rozsahu pro výběr dodavatele na akci „ZŠ Liberec - ul. U Školy – rekonstrukce školní 
kuchyně“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie. 
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USNESENÍ Č. 768/2014 

Veřejná zakázka - dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 683/2014 z Rady města dne 22. 7. 2014 

a  s c h v a l u j e  

1. Zadávací podmínky pro výběr dodavatele „Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec“ 
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV. 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 
• Pavel Podlipný   pověř.ved.odd. MSSO 
• zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
 
Náhradníci: 
• Vladimír Vavřena  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 
 
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 výkonem funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na dodavatele s 
názvem „Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec“ zadávanou formou veřejné zakázky 
malého rozsahu IV.  

T: 8/2014 
 
2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení a vítězného uchazeče,                                                   
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T: 9/2014 
 
3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou realizaci                         

 T: 9/2014 
 
 
  

USNESENÍ Č. 769/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  a změna přerozdělení finančních prostředků                               

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši  
10,182.959,- Kč na akce dle jednotlivého členění akcí, uvedených v tabulkách č. 1 – 3;  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 10,182.959,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 
          T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 770/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení ve výši 550.000,- Kč na akce dle 
jednotlivého členění akcí, uvedených v tabulce č. 1  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení ve výši 550.000,- Kč 
zastupitelstvu města ke schválení 
          T: 04.09.2014 
 
 

USNESENÍ Č. 771/2014 

Informace o vydaných Rozhodnutích o poskytnutí státní podpory na 
spolufinancování projektů v rámci OPŽP 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  
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informaci o vydaných rozhodnutích o poskytnutí dotací v rámci OPŽP 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
předat veškeré podklady ke schváleným dotacím na odbor strategického rozvoje a dotací dle Směrnice 
rady č. 10RM Projektové řízení. 
 
 
 

USNESENÍ Č. 772/2014 

Prodloužení nájemní smlouvy- Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, Liberec 2                      

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 593/2014 z RM dne 17.6.2014 

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy se Střední zdravotní školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 
Liberec, IČ: 00673731, do 30.6.2015, formou Dodatku č.3 k nájemní smlouvě č.j.8009/2011/12, 
ostatní ustanovení této nájemní smlouvy zůstávají beze změny 

a  u k l á d á  

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
projednat schválení pronájmu s členkou Rady Libereckého kraje, pí. Losovou. 
          T: neodkladně 
 
2. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit veškerou agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 3  
          T: 15.9.2014 
 
 

USNESENÍ Č. 773/2014 

Dotační výzva z programu MŠMT - navýšení kapacit ZŠ 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené informace o zveřejněné výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro 
poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových 
výukových kapacit mateřských a základních škol; 
 

s c h v a l u j e  

projekty vedoucí k navýšení kapacit dle důvodové zprávy 

u k l á d á  

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
- zajistit zpracování potřebných žádostí na MŠMT za účelem vytvoření nových výukových kapacit 
základních škol dle důvodové zprávy  
- v další fázi předložit záležitost k posouzení odboru hlavního architekta 
 
2.  Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat nezbytné dokumenty pro podání všech 
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žádostí 
 
 

USNESENÍ Č. 774/2014 

Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec      

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

- udělení jednorázové výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec dle odd. B, kapitoly 6 čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města, pro zadání veřejné 
zakázky rozšíření městského kamerového systému o jeden mobilní kamerový bod 
- uzavření kupní smlouvy s dodavatelem TELMO, spol. s r.o., IČ: 47307781, 466 01 Jablonec nad 
Nisou, Pražská 96, v parametrech dle důvodové zprávy;  

 a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít kupní smlouvu v souladu s usnesením rady 
města. 
 

T: neprodleně 
 
 
 

USNESENÍ Č. 775/2014 

Schválení prodeje 19 kusů opotřebených zbraní a nákup zbraní nových pro potřeby 
městské policie 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

prodej 19 kusů opotřebených zbraní dle důvodové zprávy, na základě znaleckého posudku, firmě 
ARMY ARMS s. r. o., IČ 25401777, se sídlem Jeřmanice, Liščí 268, PSČ 463 12, 

s o u h l a s í  

s použitím finančních prostředků získaných tímto prodejem k nákupu nových zbraní pro potřeby 
strážníků městské policie, 

a  u k l á d á  

 
1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, uzavřít smlouvu o prodeji zbraní s firmou 
ARMY ARMS s. r. o, za dodržení všech podmínek uvedených v zákoně o zbraních a střelivu č. 
119/2002 Sb., 

T: bezodkladně 
 
 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky magistrátu, zajistit navýšení rozpočtu 
městské policie o částku získanou prodejem uvedených zbraní formou návrhu do rozpočtového 
opatření zastupitelstvu města 
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       T: v rámci nejbližšího rozpočtového opatření 
 
 
 

USNESENÍ Č. 776/2014 

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. přidělení bytů v domech zvláštního určení (DPS)  
Břečkové Alence, byt č. 401, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Šilhánové Emílii, byt č. 305, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Grygárkové Jindřišce, byt č. 206, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Zemanové Boženě, byt č. 402, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Hruškové Heleně, byt č. 19, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, 
Sukovičovi Jurajovi, byt č. 44, o velikosti  1+0, Burianova 1070, 
Náhradníci: Paceltová Marie, Haninger Miloslav 
 
manželům Staňkovým, Zdeňkovi a Věře, byt č. 32, o velikosti 1+1, Burianova 1070, 
manželům Sekničkovým, Marii a Konrádovi, byt č. 13, o velikosti 1+1, Borový vrch 1031, 
Náhradníci: manželé Zemlerovi Jana a Rudolf. 
 
2. přidělení bytu s věcně usměrňovaným nájemným  
Honcové Bohumile, byt č. 501, o velikosti 1+1, U Sila 1204. 
 
3. přidělení bytu standardního 
Passianové Kamile, byt č. 17, o velikosti 2+1, Na Valech 786. 
 
4. výměnu bytů standardních 
Paidarové Šárce, byt č. 9, o velikosti 2+1, Sadová 62 za byt č. 23, o velikosti 2+1, Nad Sokolovnou 
616, 
Mohnacsová Vita, byt č. 34, o velikosti 4+1, Seniorů 1208 za byt č. 15, o velikosti 2+1, Seniorů 1208. 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
 
1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s Břečkovou 
Alenkou, Šilhánovou Emílií, Grygárkovou Jindřiškou, Zemanovou Boženou,  
Hruškovou Helenou, Sukovičem Jurajem,  
Náhradníci: Paceltová Marie, Haninger Miloslav, 
s manželi Staňkovými, Zdeňkem a Věrou, s manželi Sekničkovými, Marií a Konrádem,  
Náhradníci: manželé Zemlerovi, Jana a Rudolf. 
 
2. uzavřít pokyn na byt s věcně usměrňovaným nájemným s Honcovou Bohumilou. 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byt startovací s Passianovou Kamilou.  
 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Paidarovou Šárkou, Mohnaczovou Vitou. 
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T: 30. září 2014 
 

USNESENÍ Č. 777/2014 

Zpětvzetí výpovědi a dohoda o splátkách pro smírné řešení sporu mezi Liborem 
Jůzou a statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. zpětvzetí výpovědi nájmu bytu Liboru Jůzovi,  
2. uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku ve výši 4 916 Kč s lhůtou splatnosti 10 měsíců s 
panem Liborem Jůzou,  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,  
informovat o zpětvzetí výpovědi a zajistit uzavření dohody o splátkách dlužnou částku ve výši 4.916,-
Kč s lhůtou splatnosti 10 měsíců s panem Liborem Jůzou. 

 T: září 2014   
 
 

USNESENÍ Č. 778/2014 

Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
„Integrace ICT do výuky“ z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Integrace ICT do 
výuky“ mezi předkladatelem projektu společností Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., Pobřežní 
34, 186 00 Praha 8 a Základní školou, Lesní 575/12, příspěvková organizace 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

T: ihned 
 
 
 

USNESENÍ Č. 779/2014 

Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství v rámci projektu 
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„Vzdělávání dotykem“ z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem mezi předkladatelem projektu společností 
Attest, s. r. o, IČ: 22468243 a zapojenými školami: 
1. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
2. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 
3. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 
5. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
6. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
7. Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace 
8. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 
10. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 , příspěvková organizace 
11. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
12. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
13. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
14. Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 
15. Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele škol. 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 780/2014 

Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
„Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji“ 
(CZ.1.07/1.1.00/53.0013) financovaného z Operačního program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Zdravý životní styl a 
dopravní výchova v Libereckém kraji“ (CZ.1.07/1.1.00/53.0013) mezi předkladatelem projektu 
společností Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s r.o., IČ: 26736594 a zapojenými 
školami: 
1) Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
2) Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
3) Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele škol.                                            

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 781/2014 

Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
„Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Podpora interaktivity ve 
výuce pomocí ICT nástrojů“ mezi předkladatelem projektu společností CMC Graduate School of 
business o. p. s, Nám. 5. května 2, Čelákovice 250 88 a Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5, 
příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

T: ihned 
 
 
 

USNESENÍ Č. 782/2014 

Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace do projektů: Škola na dotyk, 
Jazyková laboratoř - ROBOTEL, Podnikáme – pomáháme, aneb základy 
podnikání se sociálním aspektem (CZ.1.07/1.1.00/54.0068) 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. se zapojením školy do projektu Škola na dotyk a s uzavřením smlouvy o výpůjčce s organizací 
EDUkační LABoratoř, Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, 
2. s projektem Jazyková laboratoř – ROBOTEL, realizovaným ve spolupráci AVmedia a SRPŠ, 
 
3. v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby Základní škola, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace uzavřela s předkladatelem projektu firmou Centrum 
dohody, s. r. o (IČ 25089391 smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu 
Podnikáme – pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem, financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitelku školy. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 783/2014 

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „Dotkněte 
se inovací“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0024) financovaného z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní školu, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvková organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Dotkněte se inovací“ 
(CZ.1.07/1.3.00/51.0024) mezi předkladatelem projektu společností Boxed, s.r.o (IČ 27243842) a 
zapojenou školou: Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele školy.                                            

T: ihned 
 
 
 

USNESENÍ Č. 784/2014 

Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec - příloha k 
projektovým záměrům rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Kamilu Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na jednání Výboru pro školství, 
výchovu a vzdělávání a následně na jednání Zastupitelstva města Liberec. 
 

T: do 25. 9. 2014 
  
 

USNESENÍ Č. 785/2014 

Navýšení kapacit vybraných základních škol zřizovaných statutárním městem 
Liberec                               

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace na počet 
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žáků 220 a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 220 žáků u Základní školy, 
Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
2. s navýšením kapacity Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvková organizace na počet žáků 540 a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 
žáků 540 u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
3. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace na počet 
365 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 365 žáků u Základní školy, 
Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
4. s navýšením kapacity Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, 
příspěvková organizace na počet 540 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 
540 žáků u Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
5. a) s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na počet 628  
       žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 628 žáků u Základní školy,  
       Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
    b) s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková  
         organizace na počet 630 jídel, s účinností od 1. září 2015. 
 
6. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace na počet 
330 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 330 žáků u Základní školy, 
Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
7. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace na počet 
695 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 695 žáků u Základní školy, 
Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
8. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace na počet 
540 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 540 žáků u Základní školy, 
Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2015 
 
9. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace na počet 
918 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 918 žáků u Základní školy, 
Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace na počet 918 žáků, s účinností od 1. září 2015 

a  u k l á d á  

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, požádat o 
změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 

T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 786/2014 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města 
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Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s textem Smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 787/2014 

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
předložit aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Vrchlického 
262/17, příspěvková organizace zastupitelstvu města ke schválení. 
 

 T: 4. 9. 2014 
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 788/2014 

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „ICT do 
výuky krok za krokem“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0044) financovaného z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní školu, Liberec, 5. 
května 64/49, příspěvková organizace                               

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „ICT do výuky krok za 
krokem“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0044) mezi předkladatelem projektu společností  PROFIMEDIA s.r.o 
(IČ: 41032098) a zapojenou školou: Základní škola, Liberec, 5. května 64/49, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele školy.                                            
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T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 789/2014 

Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu a jeho 
následné čerpání za účelem nákupu sterilizátoru 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu ve výši 80.000,- Kč a jeho následné čerpání za účelem 
nákupu sterilizátoru 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, písemně 
seznámit ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Annu Vereščákovou, s rozhodnutím rady města. 
  
          T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 790/2014 

Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele s 
čerpáním investičního fondu na nákup nákladního užitkového vozu v roce 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec do výše 1,000.000,- Kč na 
pořízení nákladního užitkového vozidla 

a  u k l á d á  

 
 
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, písemně 
seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 
 

T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 791/2014 

Úprava platu ředitelů mateřských a základních škol - platové postupy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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úpravu platu ředitelů mateřských a základních škol na základě platových postupů: 
- Bc. Michaela Janků, ředitelka Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, 
od 1. 9. 2014 
- Bc. Ladislava Sehnoutková, ředitelka Mateřské školy Beruška, Liberec, Na Pískovně 761/3, 
příspěvková organizace, od 1. 6. 2014 
- Ilona Soukupová, ředitelka Mateřské školy Sedmikráska, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková 
organizace, od 1. 8. 2014. 
- Mgr. Šárka Klímová, ředitelka  Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, od 1. 
9. 2014. 
- Ing. Radek Vystrčil,  ředitel Základní školy, Liberec, Křižanská, příspěvková organizace, od 1. 9. 
2014. 
- Mgr. Jaroslav Vykoukal, ředitel Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková 
organizace, od 1. 10. 2014. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
vyhotovení a předání platových výměrů ředitelům škol. 

T: ihned 
 
  
 
 
 

USNESENÍ Č. 792/2014 

Návrh nového platového zařazení pana Jiřího Skalského, ředitele Základní školy, 
Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nové platové zařazení pana Jiřího Skalského, ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17 s 
účinností od 1. 9. 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
vyhotovení a předání platového výměru řediteli školy. 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č. 793/2014 

Návrh odměn z důvodu životního jubilea: Mgr. Reindlová Jitka, ředitelka Mateřské 
školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace; Ing. Jiří Veselý, 
ředitel Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

přiznání odměn z důvodu životního jubilea pro ředitele: 
- Mgr. Reindlová Jitka, ředitelka Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková 
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organizace 
- Ing. Jiří Veselý, ředitel Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele škol.  

T: ihned 
 
 
 

 

 

Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

 

 

Poskytnutí příspěvku spolku „Liberecké fórum“ 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 796/2014 

Jmenování členů správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 
Spacium, o.p.s. 

Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 
2014                               

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 428/2014 z Rady města Liberec ze dne 6. 5. 2014,  
 

j m e n u j e  

 
členy správní rady obecně prospěšné společnosti Spacium ke dni 1. 1. 2014: 
 
1. Ing. arch. Filip Horatschke, předseda  
2. Bc. Martin Půta, člen 
3. Ing. Jiří Kittner, člen 
4. Ing. Ondřej Červinka, člen 
5. JUDr. Vladimír Škréta 
6. Kamil Jan Svoboda, člen 
 
členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Spacium ke dni 1.1.2014: 
 
1. Mgr. Jiří Šolc, předseda  
2. Ing. arch. Jan Duda, člen 
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3. Ing. Eva Bartoňová, členka 

s o u h l a s í  

s novým zněním Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium v souladu se zákonem č. 
248/1995 v platném znění o obecně prospěšných společnostech 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,  
zajistit jmenování nových členů správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Spacium ke 
dni 1. 1. 2014, 

T: září 2014 
 
 
2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné 
společnosti Spacium. 

 T: 4. 9. 2014 
 
 
 

USNESENÍ Č. 797/2014 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pro projekt „Volnočasové plochy Liberec I.“  

Rada města po projednání  
s c h v a l u j e   
 
uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku k nájemní smlouvě. 
 
                                Termín: neprodleně 
 
 
 

USNESENÍ Č. 798/2014 

Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán 
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 
Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
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města.            
        

 T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 799/2014 

Nabytí a následný prodej vodovodního řadu v ul. U Střediska,  k.ú. Vesec u Liberce 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s přijetím daru vodovodního řadu PVC 110 v délce 101,5 m + 1x podzemní hydrant uložený na 
p.p.č. 22 v k.ú. Vesec u Liberce od pana Daniela Bažanta 
 
2. s prodejem vodovodního řadu dle bodu 1. společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ : 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou SVS a.s. 
 

a  u k l á d á  

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

 T: 10/2014 
 
 

USNESENÍ Č. 800/2014 

Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Dolní Hanychov  (ul. Tálinská) SVS a.s.                       

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s prodejem vodovodního řadu PE 110 v délce 281,23 m + 3 podzemní hydranty a kanalizačního řadu 
KA 250 v délce 266,23 m + 10 revizních šachet vybudované na p.p.č. 648 ve vlastnictví SML a dále 
p.p.č. 168/1, 169/1, 204/1, 204/12, 204/14, 206/1, 206/8 a 206/7 ve vlastnictví Ing. Vlastimila Žihly, 
vše v k.ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 551.976,-Kč  

a  u k l á d á  

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

 Termín: 9/2014 
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USNESENÍ Č. 801/2014 

Revitalizace lázní 
Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o výsledku fyzické kontroly č. LB/1139/IS/F/PRK/02 projektu Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt a následných jednání dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, informovat radu 
města o postupu administrace žádosti o platbu projektu Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt. 
 

 T: 10/2014 
  
 
 

USNESENÍ Č. 802/2014 

Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu „Volnočasové 
plochy Liberec I.“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na stavební práce „Volnočasové plochy Liberec I.“   
 
 
 
 
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
Mgr. Kristina Palla   Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři 
 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. František Hruša   člen komise pro veřejné zakázky  
Mgr. Jan Dáňa   Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři 
 
3. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Mgr. Jiří Šolc   náměstek primátorky  
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Michaela Maturová  odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Petr Šourek    člen komise pro veřejné zakázky 
Mgr. Kristina Palla   Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři 
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Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jindřich Fadrhonc  náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Pavel Smarž   technický specialista odboru strategického rozvoje 
Ing. František Hruša   člen komise pro veřejné zakázky 
Mgr. Jan Dáňa   Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři 
 

a  u k l á d á  

 
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě města ke schválení. 
 

 T: 10/2014  
 
 

USNESENÍ Č. 803/2014 

Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – změna usnesení 

Rada města po projednání  
z r u š u j e  
usnesení č. 699/204 z 22.7.2014, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy na zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a to: uložení vedení s optickým kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu ve 
prospěch statutárního města Liberec na pozemku č. 702/2 v k.ú. Horní Hanychov, jehož vlastníkem je 
KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Papírová 537, 460 01 Liberec II, IČ 287 39 841, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1140-458/2011 ze dne 6.10.2011, na dobu životnosti příslušné inženýrské 
sítě, za cenu 25.000,- Kč bez DPH; 
 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy na zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: uložení vedení s optickým kabelem, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu ve prospěch statutárního města Liberec na pozemku č. 702/2 v k.ú. 
Horní Hanychov, jehož vlastníkem je KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Papírová 537, 460 01 
Liberec II, IČ 287 39 841, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1140-458/2011 ze dne 6. 10. 2011, 
na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, za cenu 25.000,- Kč bez DPH; 

a  u k l á d á  

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

    
                         
Termín: 4. 9. 2014 
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USNESENÍ Č. 804/2014 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“   

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

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění 
IPRM“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města. 
 

 T: 4. 9. 2014  
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 805/2014 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“                               

Rada města po projednání  
s o u h l a s í  
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
a  u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města. 
 

 T: 4. 9. 2014 
 
 
 

USNESENÍ Č. 806/2014 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum 
aktivního odpočinku – Lidové sady“  

Rada města po projednání  
s o u h l a s í  
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Centrum aktivního odpočinku 
– Lidové sady“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
a  u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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 T: 4. 9. 2014  
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 807/2014 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“               

Rada města po projednání  
s o u h l a s í  
s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní 
na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
a  u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města. 
 

 T: 4. 9. 2014  
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 808/2014 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 
 

 T: 4. 9. 2014 
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USNESENÍ Č. 809/2014 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky 
Lidové sady II.“ 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky Lidové sady II.“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 
 

  T: 4. 9. 2014 
 
 
 

USNESENÍ Č. 810/2014 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů 
Botanické zahrady Liberec“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 
 

 T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 811/2014 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní 
centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro mládež 
v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 
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 T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 812/2014 

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2.  a usn. č. 182/2010, bod V. – 
směna pozemků                                

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 182/10, bod V. 
2. se směnou pozemků p.č. 690/27, 117/5 a 117/13 oddělený z pozemku p.č. 117/12, k.ú. Horní 
Hanychov ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 
00262978 za pozemky p.č. 112/1 a p.č. 117/10, k.ú. Horní Hanychov ve vlastnictví Sportovního klubu 
JEŠTĚD, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ: 64040577, s doplatkem Sportovnímu klubu 
JEŠTĚD ve výši 20.950,-Kč  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
předložit návrh na zrušení usnesení a směnu pozemků ke schválení zastupitelstvu města 

    
               
Termín: 4.9.2014 

 
 

USNESENÍ Č. 813/2014 

Dopravní napojení na silnici I/35 

Rada města po projednání  
s c h v a l u j e  
1. založení projektu Dopravního napojení na silnici I/35 jako I. etapu obvodové sběrné komunikace  
2. Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci pozemní komunikace v místě 
dopravního napojení Obchodně průmyslové zóny Liberec - sever na komunikaci I/35 mezi 
statutárním městem Liberec a EDI Liberec, a. s. 

s o u h l a s í  

3. s předložením žádostí  EDI Liberec, a.s. na úhradu vícenákladů v souvislosti s úpravami projektové 
dokumentace a stavby podle potřeb statutárního města Liberec zastupitelstvu města 
4. s přípravou a projednáváním „Partnerské smlouvy o přípravě a realizaci projektu Dopravního 
napojení OPZs na silnici I/35“ s dotčenými subjekty 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky,  
 
1. zajistit založení projektu Dopravního napojení na silnici I/35 jako I. etapu obvodové sběrné 
komunikace  

Termín: 09/2014 



 
37

 
2. zajistit uzavření schváleného Memoranda 

    
                         
Termín: 09/2014 

 
3. předložit body 3 a 4  ke schválení zastupitelstvu města 

    
                         
Termín: 4. 9. 2014 

 
 

USNESENÍ Č. 814/2014 

Pracovní verze Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pracovní verzi IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, manažerovi IPRÚ, 
1. zapracovat akceptované připomínky k analytické části: 

a) Rady města Liberce z jednání dne 26. 8. 2014 
b) komise pro rozvoj a strategické plánování ze dne 25. 8. 2014 
c) expertního týmu ke dni 20. 8. 2014 
d) Rady města Jablonec nad Nisou z jednání dne 28. 8. 2014 
e) oponentního posudku k analytické části 

T: 31. 8. 2014 

 
2. prověřit připomínky k analytické části určené k prověření ve druhé fázi připomínkování 

 T: 30. 11. 2014 

3. zajistit zveřejnění Pracovní verze se zapracovanými připomínkami v kapitolách přebraných 
z analytické části. 

 T: 31. 8. 2014 
 

USNESENÍ Č. 815/2014 

MFRB – nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k.ú. Staré Pavlovice           
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s nabytím: 
1. p.p.č. 690/138, ost. pl./ost. komunikace, v k.ú. Staré Pavlovice, s veškerým příslušenstvím a 
součástmi (komunikace K3 – páteřní) a uložené dešťové kanalizace, formou kupní smlouvy za kupní 
cenu 1,-Kč; 
 
2. p.p.č. 762/1, ost. pl./ost. komunikace, v k.ú. Staré Pavlovice, který vznikl oddělením od p.p.č. 
762/1, ost. pl./ost. komunikace na základě geometrického oddělovacího  plánu č. 1059-158/2010 s 
veškerým příslušenstvím a součástmi  (komunikace příjezdová)  a uložené dešťové kanalizace, 
formou darovací smlouvy; 
 
3. p.p.č. 690/200, ost. pl./ost. komunikace, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 690/136, ost. 
pl./manipulační pl. na základě geometrického oddělovacího  plánu č. 934-17/2008, p.p.č.  814/4, ost. 
pl./ost. komunikace,  p.p.č. 814/5, ost. pl./ost. komunikace a p.p.č. 658/40, ost. pl./ost. komunikace, 
vše v k.ú. Staré Pavlovice, s veškerým příslušenstvím a součástmi (ul. Polní) a dále stavby 
komunikace vybudované na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec, tj. pozemku parc. č.  
807/3, ost. pl./ost. komunikace, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 807/1, orná půda,  na 
základě geometrického oddělovacího  plánu č. 934-17/2008, p.p.č. 660, ost. pl./ost. komunikace, 
p.p.č. 810 – část, ostatní pl. /ost. komunikace, p.p.č. 631/2, ost. pl./ost. komunikace, p.p.č. 692/6 - 
část, ost. pl. ost. komunikace, vše v k.ú. Staré Pavlovice, formou darovací smlouvy; 
 
4. p.p.č. 690/235, ost. pl./ost. komunikace, p.p.č. 690/245, ost. pl./ost. komunikace a p.p. č. 690/254, 
ost. pl./ost. komunikace vše v k.ú. Staré Pavlovice, s veškerým příslušenstvím a součástmi (ul. 
Oblouková – Na Mlýnku) a uložené dešťové kanalizace, formou darovací smlouvy; 
 
5. p.p.č. 690/202, ost. pl./jiná pl., p.p.č. 690/255, ost. pl./zeleň, p.p.č. 690/236, ost. pl./zeleň, p.p.č. 
690/237, ost. pl./jiná pl., p.p.č. 690/246, ost. pl./zeleň  a p.p.č. 690/247, ost. pl./jiná pl., vše v k.ú. 
Staré Pavlovice, včetně stavby chodníku a pruhu zeleně podél komunikace, formou darovací 
smlouvy; 
 
6. veřejného osvětlení vybudované na p.p.č. 631/2, ost. pl./ost. komunikace v k.ú. Staré Pavlovice, 
ve vlastnictví statutárního města Liberec, formou darovací smlouvy, 
 
od   Nového  bydlení   Pavlovice,  družstvo,   Zeyerova   891/35,  460 01   Liberec 1,   IČ: 25448617 
 

a  u k l á d á  

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

T: 9/2014 
 
 

USNESENÍ Č. 816/2014 

Výkup nemovitostí v k.ú. Ostašov u Liberce 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s výkupem pozemků p.č. 333/2, 333/3 a stavby rekreačního objektu č.e. 7, která je součástí a stojí na 
p.p.č. 333/3, v k.ú. Ostašov u Liberce, od manželů Jaromíra Babky a Kateřiny Babkové, za celkovou 
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kupní cenu 1,790.000,- Kč;  

a  u k l á d á  

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

                         
Termín: 4. 9. 2014 

 
 

USNESENÍ Č. 817/2014 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská 
– rekonstrukce“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská – 
rekonstrukce“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 
 

 T: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 818/2014 

Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec    

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec“ Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 56B. změnu Územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu „Vydání 56B. změny 
Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  
 

 Termín: do 4. 9. 2014 
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USNESENÍ Č. 819/2014 

Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec“ Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 66. změnu Územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu „Vydání 66. změny 
Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

 Termín: do 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č. 820/2014 

Schválení návrhu zadání 77. změny Územního plánu města Liberec  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Návrh zadání 77. změny Územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit zadání 77. změny Územního plánu města Liberec, 

 a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 77. změny 
Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
 

 Termín: do 4. 9. 2014 

USNESENÍ Č. 821/2014 

Návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 78/1 a 78/2 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrhy k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec 
č. 78/1 a 78/2 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení návrhů č. 78/1 a 78/2 uvedeného 
v 78. změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

 Termín: do 4. 9. 2014 
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USNESENÍ Č. 822/2014 

Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 79/1 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec schválit podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec č. 
79/1  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení 79. změny Územního plánu 
města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

 Termín: do 4. 9. 2014 

 

USNESENÍ Č. 823/2014 

Poskytnutí finančního příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů Hotelu 
Ještěd 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s poskytnutím příspěvku Kč 160.000,- Kč spolku JEŠTĚD 73 se sídlem Horní Hanychov 153, Liberec 
8, 460 08 Liberec, IČ: 226 06 378, na rekonstrukci původních interiérů Hotelu Ještěd 

 

 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu města. 

               T: 4. 9. 2014 

 

USNESENÍ Č. 824/2014 

Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období leden 
až červen 2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby za období leden až červen 2014. 
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USNESENÍ Č. 825/2014 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb provozu TIC č. DS201400983 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb provozu turistického informačního centra č. 
DS201400983. 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytování služeb provozu turistického informačního centra. 

    
    
 T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 826/2014 

Poskytnutí účelově vázaného příspěvku na provoz cyklobusu z Liberce do 
Jizerských hor 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč společnosti BusLine a. s. se sídlem Na 
Rovinkách 211, 513 21 Semily, IČ: 28360010 na pravidelnou přepravu cestujících s jízdními koly na 
trase Liberec – Bedřichov a Liberec – Jablonec nad Nisou – Turnov dle jízdního řádu linky 530210 na 
období od 15. 6. 2014 do 28. 9. 2014. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu města. 

    
    
            T:  4. 9. 2014 

USNESENÍ Č. 827/2014 

Návrh licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Mgr. Petrou Šternovou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Mgr. Petrou Šternovou (ÚOP 
Národního památkového ústavu v Liberci) dle přílohy o právu použít texty autora v brožurce a v 
ostatních výstupech projektu z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 Cíl 3 (Česko-Polsko) v Euroregionu Nisa pod názvem „Architektura 
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průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra“. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít licenční smlouvu. 

    
    
         T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 828/2014 

Návrh licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Národním památkovým 
ústavem 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Národním památkovým ústavem se 
sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 750 32 333, o zapůjčení zákresu 
Liebiegova městečka pro využití v brožurce a v ostatních výstupech projektu z fondu mikroprojektů v 
rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 (Česko-Polsko) v Euroregionu 
Nisa pod názvem „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra“; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít licenční smlouvu. 

    
                            
T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 829/2014 

Dny evropského dědictví v Liberci v sobotu 13. 9. 2014 a v Žitavě v neděli 14. 9. 
2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o Dnech evropského dědictví, které se konají v Liberci v sobotu 13. 9. 2014 a v neděli 14. 
9. 2014 v partnerském městě Žitava. 
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USNESENÍ Č. 830/2014 

Návrh Smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva na zapůjčení fotografií 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva o zapůjčení fotografií mezi statutárním městem 
Liberec a Severočeským muzeem v Liberci, se sídlem Masarykova 11, Liberec, IČ: 000 83 232 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o poskytnutí reprodukčního 
práva. 

                T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 831/2014 

Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení 
zájmového sdružení právnických osob Jizerské hory - Turistický region Liberecko, 
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko    

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem na jmenování Ing. Davida Pastvy, vedoucího odboru sportu a cestovního ruchu, zástupcem 
statutárního města Liberec v Radě Sdružení zájmového sdružení právnických osob Jizerské hory - 
Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko   

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh zastupitelstvu města. 

 T: 4. 9. 2014 

USNESENÍ Č. 832/2014 

Podnět na zřízení chodníku – Londýnská 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

podnět pana Smažíka na zřízení chodníku podél komunikace Londýnská ze dne 5.8.2014 přijatý pod  
CJ MML 147788/14, 

s c h v a l u j e  

zachování stávajícího stavu a nadále provádět běžnou údržbu komunikace a jejího příslušenství,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. písemně informovat autora žádosti o dalším postupu. 
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 T: 09 /2014 
 

 

USNESENÍ Č. 833/2014 

Aktualizace interního předpisu pro zřizování služebností  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

„Interní předpis pro zřizování služebností“, který nabývá účinnosti dnem 27. 8. 2014 a nahrazuje 
interní předpis pro zřizování služebností schválený usnesením rady města č. 103/2014  ze dne 4. 2. 
2014 

a  u k l á d á  

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy,  
postupovat při předkládání materiálů do rady města a následném uzavírání smluv dle schváleného 
interního předpisu, 

Termín: neodkladně 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
postupovat při výpočtu ceny služebnosti dle schváleného interního předpisu. 

Termín: neodkladně 

USNESENÍ Č. 834/2014 

Hromadný podnět občanů za zřízení přechodů pro chodce na komunikací 
Hrubínova a tř. Svobody 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadný podnět občanů ve věci požadavku na zřízení přechodů pro chodce na komunikacích 
Hrubínova a tř. Svobody ve Starém Harcově, přijatý podatelnou statutárního města Liberec pod č.j. 
CJ MML 150903/14 dne 11.8.2014, 

s c h v a l u j e  

zpracování projektových dokumentací na vytvoření bezpečných přechodů pro chodce na 
komunikacích Hrubínova, tř. Svobody a Zvolenská; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce, 

 T:  09 /2014 
 

2. zajistit zapracování projektových dokumentací na zřízení bezpečných přechodů včetně inženýrské 
činnosti,  
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 T: 11/2015 

 

3. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací do rozpočtu odboru 
správy veřejného majetku na rok 2015. 

 T: 09/2014 

 

USNESENÍ Č. 835/2014 

Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve věci údržby autobusových zastávek MHD ve 
vlastnictví města Liberce 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pokračování Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst 
Liberce, a. s. č. 19/10/0084 ve věci údržby autobusových zastávek MHD ve vlastnictví města Liberce, 

a  u k l á d á  

 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, postupovat v souladu se 
Smlouvou o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce, a. s. 
č. 19/10/0084 0084 ve věci údržby autobusových zastávek MHD ve vlastnictví města Liberce. 

 
USNESENÍ Č. 836/2014 

Vyúčtování údržby autobusových zastávek MHD v majetku Statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyúčtování nákladů na údržbu přístřešků autobusových zastávek v majetku Statutárního města 
Liberec za období leden až červen 2014. 
 

USNESENÍ Č. 837/2014 

Zpráva  o stavu hospodaření a majetku společnosti DPMLJ k 30. 6. 2014 

Rada města po projednání  
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b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s. k datu 30. 6. 2014. 
 
 

USNESENÍ Č. 838/2014 

Dodatek č. 14  ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské  hromadné  dopravy 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 14 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst 
Liberce a Jablonec nad Nisou, a. s., 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 14 ke 
Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a. s. 
          T: 09/2014  
 

USNESENÍ Č. 839/2014 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů na 
Sokolovské náměstí v Liberci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci  L II. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním městě Liberec“ 
(pořízení zahradních kompostérů a výstavba stání podzemních kontejnerů na Sokolovském náměstí) 
ve výši 90% celkových výdajů na projekt, tj.  1,021.820,- Kč  

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu města přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ke schválení, 
    

Termín: 09/2014, 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města, zajistit v souladu s podmínkami dotace realizaci 
akce „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním městě Liberec“. 
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                                                                                                                        Termín:  11/2014 
 
 

USNESENÍ Č. 840/2014 

Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

Dodatečné práce 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova – dodatečné 
práce“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením společnosti EUROVIA CS, a.s. IČ 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností  EUROVIA 
CS, a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, a to na základě ustanovení Směrnice 
rady města Liberec č. 3RM  (Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec), čl. 6 
(Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého 
rozsahu II., III., a IV. kategorie), bodu 6.18 (všeobecná výjimka pro radu města) 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku  
1. Na akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova – dodatečné práce“ 
zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci společnosti EUROVIA CS, 
a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 1 13 19 Praha 1  

 T: neprodleně 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce, 

 T: 11/2014 
 
3. zajistit financování akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova – 
dodatečné práce“ z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného majetku, 
 

 T: 11/2014. 
 
 

USNESENÍ Č. 841/2014 

Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání  
z r u š u j e  
usnesení RM č. 570/2014, a  to v plném znění: 

„Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

pro stavbu „Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce“, předložený návrh 
„Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přemístění pomníku z p. p. č. 208 k. ú. Kunratice u 
Liberce“ mezi Libereckým krajem se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 708 915 08 a 
statutárním městem Liberec (SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 
00262978, služebnost se sjednává bezúplatně.“ 

s o u h l a s í                                                                               

s předloženým návrhem smlouvy „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: 
OPL/1165/2014“  mezi Libereckým krajem se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 708 915 
08 a Statutárním městem Liberec (SML),  se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 
00262978 z důvodu přemístění pomníku z ppč.: 208 v k.ú. Kunratice u Liberce (v majetku SML) na 
ppč.: 136/9 v k.ú. Kunratice u Liberce (v majetku KÚLK) v rámci plánované stavby ,,silnice I/14 
Kunratice – Jablonec nad Nisou v k.ú. Kunratice u Liberce, obce Liberec a k.ú. Lukášov obce 
Jablonec nad Nisou“; 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OPL/1165/2014“ 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OPL/1165/2014“ zastupitelstvu 
Statutárního města Liberec ke schválení 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: 
OPL/1165/2014“ pro stavbu „Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce“ ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu, 
 

 T: 09/2014 – kontrolní. 
 
 
 

USNESENÍ Č. 842/2014 

Žádost společnosti LIKREM s.r.o. o povolení uzavření nájemní smlouvy s 
občanským sdružením TOBIT  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

bezplatný pronájem společného hrobového místa o rozměrech 200 x 200 cm, č. V 1/26 , na dobu 50 
let, na veřejném pohřebišti Urnový háj Krematoria v Liberci, občanskému sdružení Tobit, IČ: 
02127989 se sídlem Praha 1 – Široká 64/12, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat žadatele občanské sdružení TOBIT o bezplatný pronájem a společnost Likrem 
s.r.o. s rozhodnutím rady města. 

 Termín: 09/2014. 
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USNESENÍ Č. 843/2014 

Podání žádosti statutárního města Liberec společnosti SVS a.s. ve věci převzetí 
vodního díla, uzavření smluv o zřízení služebnosti 

Liberec - Horní Hanychov - ul. Ještědská, kanalizační řad MS 2009 

Kanalizační řad Horní Hanychov, věž rozhodčích - restaurace Sport 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. podání žádosti statutárního města Liberec společnosti Severočeská vodárenské společnosti a.s. ve 
věci převzetí vodního díla „ Kanalizační řad Horní Hanychov, věž rozhodčích - restaurace Sport “ do 
majetku Severočeská vodárenské společnosti a.s., 
 
2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky p.p.č. 762/2 a 117/2 mezi panem   Hlawatsch, 
statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností a.s., 
 
3. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek p.p.č. 124 mezi panem Galbavým, 
statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností a.s., 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Zajistit podání žádosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věci převzetí do 
majetku,   

Termín: 09/2014, 
 
2. Zajistit podepsání smluvních dokumentů o zřízení služebnosti na pozemky č. 762/2 a 117/2 mezi 
panem Hlawatsch, statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností a.s., 

Termín:  2/2015,  
 
3. Zajistit podepsání  smluvních dokumentů o zřízení služebnosti na pozemek č. 124 mezi panem   
Galbavým, statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

Termín: 2/2015 
 
                                                                                                                                 

USNESENÍ Č. 844/2014 

Havarijní opravy příslušenství komunikací - změna rozsahu prací 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

 
Usnesení Rady města Liberce č. 749/2014:  
„Havarijní opravy příslušenství komunikací 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ 
 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 
Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 
 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Technické 
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 a to na základě 
,,Směrnice Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání 
zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 všeobecná výjimka pro radu města,“ 

 
 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ obsahující dílčí části „Vlčí Vrch - 
opěrná zeď“, „Březová alej – chodník“, „Slovanská – chodník“, „Oblačná – chodník“, a „Svárovská - 
propustek, česla“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 
Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017; 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Technické 
služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 s finančním plněním 
2,330.298,22,- Kč bez DPH a to na základě ,,Směrnice Rady města Liberec č. 3RM Zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec“, čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách 
a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 
všeobecná výjimka pro radu města; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 
smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 

 T: 9/2014  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce, 

 T: 9/2014 
 
3. zajistit financování akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ z finančních prostředků z 
rozpočtu čištění města a zimní údržby na rok 2014 a to finančních úspor, které vznikly z důvodu 
mírnějšího zimního období, 

 T: 9/2014 
 
4. zajistit převod finančních prostředků ve výši 3,573.053,83 Kč vč. DPH z rozpočtu čištění města a 
zimní údržby na rok 2014 a to do položky havarijní opravy komunikací odboru správy veřejného 
majetku. 

 T: 10/2014 
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USNESENÍ Č. 845/2014 

Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem ve věci 
převodu  p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 
5433/7 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba obč. vyb. č.p. 147 se 
všemi součástmi, příslušenstvím  a vybavení, 

s o u h l a s í  

s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem ve věci 
převodu  p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 
5433/7 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba   obč. vyb. č.p. 147 se 
všemi součástmi, příslušenstvím  a vybavení, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit darovací smlouvu mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem ve věci převodu  
p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 5433/7 o 
výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba   obč. vyb. č.p. 147 se všemi 
součástmi, příslušenstvím  a vybavení ke schválení zastupitelstvu města Liberce, 

 Termín: 09/2014. 
 
 
 

 

USNESENÍ Č. 846/2014 

Smlouva věcného břemene - služebnosti - Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatky Jungmannova - Wintrova v Liberci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek křižovatky 
Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi statutárním 
městem Liberec, společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03, Hradec 
Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi 
statutárním městem Liberec, společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03, 
Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci“, a to mezi 
statutárním městem Liberec, společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03, 
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Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005 do zastupitelstva města Liberce. 

  T: 09/2014 
 
 

USNESENÍ Č. 847/2014 

Oprava komunikace U Krematoria 

Prodloužení termínu dokončení díla                              

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Změnu termínu dokončení díla „Oprava komunikace U Krematoria“ dohodou smluvních stran s 
termínem dokončení do 30.10.2014, se zhotovitelem spol.  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 
00, Praha 5, IČ 608 387 44 formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0041 - Oprava komunikace 
U Krematoria 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit se 
zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0041. 
 
 
 

 Termín : 09/2014 
 
 
 

USNESENÍ Č. 848/2014 

Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská a  

Prodloužení termínu dokončení díla                              

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

změnu termínu dokončení díla „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ dohodou smluvních stran s termínem dokončení do 20. 10. 2014, se zhotovitelem spol.  
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ 608 387 44 formou dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo č. 8/12/0168 - Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ul. Proletářská 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit se 
zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0168 spočívající ve změně termínu 
dokončení díla.  
 

 Termín: 09/2014 
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USNESENÍ Č. 849/2014 

Záměr převzetí části stavby komunikací v souvislosti se stavbou silnice I/14 
Kunratice - Jablonec nad Nisou 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného převodu nemovitého majetku tvořící stavby komunikací a pozemků pod 
těmito stavbami ve vlastnictví České republiky, s nimiž má příslušnost Ředitelství silnic a dálnic ČR a 
Libereckého kraje na Statutární město Liberec, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit záměrem bezúplatného převodu nemovitého majetku tvořící stavby komunikací a pozemků 
pod těmito stavbami ve vlastnictví České republiky, s nimiž má příslušnost Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a Libereckého kraje na statutární město Liberec na jednání Zastupitelstva města Liberce. 

 Termín: 09/2014 
 
 

USNESENÍ Č. 850/2014 

Hromadný podnět občanů na změnu projektu na opravu komunikace Luční 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadný podnět občanů z lokality Luční ve věci změny projektové dokumentace  na opravu 
komunikace Luční přijatý podatelnou statutárního města Liberec pod č.j. CJ MML 128073/14, 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení: 
Variantu A 
Změnu projektové dokumentace a nahrazení stávajícího řešení v podobě nezpevněné krajnice z 
recyklátu, novým řešením a to zpevnění krajnice zámkovou dlažbou s oddělením obrubníkem. Změna 
si vyžádá dodatečné náklady v předpokládané výši cca 320 000 Kč s DPH. 
 
Varianta B 
Zachování stávajícího řešení dle projektové dokumentace tj. ponechání nezpevněné krajnice z 
recyklátu.  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce, 

 T:  09 /2014, 
 
V případě schválení varianty A: 
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2. zajistit zapracování schválených změn do projektové dokumentace,  

 T: 9/2014, 
 
3. zajistit nezbytné kroky k realizaci a dokončení předmětné akce, 

 T: 11/2015. 
 
 
 

USNESENÍ Č.  851/2014 

Financování tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou od 1. 1. 
2015 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Záznam z jednání ze dne 25.6.2014 ve věci rozsahu a formě finanční spoluúčasti LK na provozu 
 tramvajové linky č.11, 
2. Analýzu tramvajové linky č. 11 zpracovanou společností KORID LK, 

s c h v a l u j e  

Záměr financování alikvótní části nebo po dohodě se statutárním městem Jabloncem nad Nisou celé 
tramvajové linky č. 11 prostřednictvím samostatného smluvního vztahu mezi Statutárním městem 
Libercem a Libereckým krajem a následně uzavření dodatku se stávajícím vnitřním dopravcem města 
Liberce tj. spol. DPMLJ a.s. na zajištění provozu tramvajové linky č. 11 od 1.1.2015, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat radního Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka, pověřeném řízení resortu 
dopravy o přijatém usnesení Rady města Liberce. 

 Termín: 08/2014 
 
. 

USNESENÍ Č.  852/2014 

Plánovací smlouva ul. U Opatrovny 

Revokace usnesení do zastupitelstva města 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

 
Usnesení rady města Liberce 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,  
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b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“  

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, 

a  u k l á d á  

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

 T: 06/2014 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke kontrole,   

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

 T: 08/2014 
 
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení,  

KT: 12/2018 
 
 

Plánovací smlouva – ul. Horská 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 
 

 

USNESENÍ Č.  854/2014 

Obnova dětského hřiště v Ječné ulici 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Obnova dětského hřiště v Ječné ulici“ 
2. výběr dodavatele prací přímým oslovením, a to společnosti EKOFLORA Liberec s.r.o., U 
 Slunečních lázní 690, 46014 Liberec, IČ: 40229220 a to z důvodu, že nebylo možné opakovaně 
 vybrat dodavatele ve výběrovém řízení, které se konalo již počtvrté 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností  EKOFLORA 
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 Liberec s.r.o., U Slunečních lázní 690, 46014 Liberec, IČ: 40229220 s finančním plněním 978 
 356,- Kč bez DPH a to na základě ,,směrnice rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných 
 zakázek Statutárním městem Liberec„ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a 
 hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 
 všeobecná výjimka pro radu města, 

a  u k l á d á  

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

 Termín: 10/2014 
 
 

USNESENÍ Č.  855/2014 

Havarijní stav - Kubelíkova - oprava lávky pro pěší 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Kubelíkova – oprava lávky pro pěší“, 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti TWO BRICKS s.r.o., V 
 Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 s nabídkovou cenou 243 373,06  Kč vč. DPH, 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností  TWO 
 BRICKS s.r.o., V Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 a to na základě „směrnice rady 
 města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec„ čl. 6 Společná 
 ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu 
 II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 všeobecná výjimka pro radu města, 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Kubelíkova – oprava lávky pro pěší“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 
smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě TWO BRICKS s.r.o., V Horách 831, 460 01 
Liberec 15, IČ 44567723, 

 T: 9/2014  
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

 T: 10/2014  
 

USNESENÍ Č.  856/2014 

„Zapomenuté dějiny města Liberce“ 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Záměr změny provozovatele výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce, od 1.1.2015 z 
Komunitního středisko KONTAKT Liberec, příspěvkové organizace, Palachova 504/7, 460 01 
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Liberec – Staré Město, IČ: 27336751 na ARCHA 13 o.p.s. (Svárovská 82, Liberec 22, 460 10, IČ: 
22891161), zastoupenou Mgr. Petrem Brestovanským, 
2. Záměr sloučení provozování výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce s prohlídkami 
libereckého podzemí, kterou v současnosti zajišťuje  oddělení krizového řízení, 
3. Záměr využití pozemku ve vlastnictví města Liberce p.p.č. 1437/1, k.ú. Růžodol I pro realizaci 
projektu „památník – Zajatecký tábor Liberec“,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. provést nezbytné legislativní kroky související se změnou provozovatele výstavy Zapomenuté 
dějiny města Liberce, 

 Termín: 12/2014 
 
2. projednat s p. Lubomírem Poppem, vedoucím oddělení krizového řízení, řešení sloučení 
provozování výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce a prohlídek Libereckého podzemí a  návrh 
řešení předložit Radě města Liberce ke schválení, 

 Termín: 12/2014 
 
3. objednat u o.p.s. ARCHA 13 (Svárovská 82, Liberec 22, 460 10, IČ: 22891161) zpracování studie 
„proveditelnosti“ záměru projektu „památník – Zajatecký tábor Liberec“,  včetně využití pozemku ve 
vlastnictví města Liberce p.p.č. 1437/1, k.ú. Růžodol I pro realizaci projektu „památník – Zajatecký 
tábor Liberec“ ve finanční výši 80.000,- Kč a následně se studií „proveditelnosti“ vhodným způsobem 
seznámit Radu města Liberce. 

 Termín: 10/2014 
  
 

USNESENÍ Č.  857/2014 

Havarijní stav - Gagarinova a Sametová 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Opravy havarijních stavů - Gagarinova a Sametová“, 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti EUROVIA CS a.s., se 
 sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 452 74 924 s nabídkovou cenou 4 301 
 556,- Kč vč. DPH, 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností  EUROVIA 
 CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 452 74 924, a to na základě 
 „Směrnice Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
 Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání 
 zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 všeobecná výjimka pro radu města, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Opravy havarijních stavů - Gagarinova a Sametová“ zajistit odeslání výzvy k předložení 
návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 452 74 924, 
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 T: 9/2014,  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

 T: 11/2014  
 
 
 

USNESENÍ Č.  858/2014 

Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace“ – zhotovitel stavby:  SaM, a.s.; IČ: 25018094, se sídlem: Máchova 1129, 
Česká Lípa, 470 01 s nabídkovou cenou 6,871.228,95 Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti SaM, a.s.; IČ: 25018094, se 
sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa, 470 01, zajistit podpis smluvních dokumentů a zajisti realizaci 
akce.  
 
                                                                                                             Kontrolní termín: 9/2014 
 

USNESENÍ Č.  859/2014 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí      
dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna)“ ze dne 25. 06. 2014. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno 
pod číslem jednacím 8543/2014-91/3, 

a  u k l á d á  

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

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

 Termín: 4. 9. 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.  764/2014 

Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

platový postup ředitele p. o. Komunitní středisko KONTAKT Liberec, Bc. Michaela Dufka, do 
vyššího platového stupně spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. května 
2014 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušného dodatku ke 
smlouvě o odměňování ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec; 

T: neprodleně 
 
 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, seznámit 
Bc. Michaela Dufka s příslušným usnesením rady města.  

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č.  794/2014 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2014 v rámci 6. kola roku 2014 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce a na ostatní (další) podporu sportu  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
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města Liberec v rámci 6. kola roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v 
celkové výši 565.260,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  
2.  s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, 
schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29. května 2014 na ostatní (další) podporu sportu, 
např. na účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území města Liberec, na 
podporu úspěšných sportovců, na akce s nadregionálním významem konané nejen v Liberci, ale i 
mimo území města Liberec ve výši 135.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2)  

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: 4. 9. 2014 
 
 

USNESENÍ Č.  795/2014 

Revokace usnesení rady města č. 591/08  

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh na revokaci usnesení Rady města Liberec č. 591/08, které ukládá odboru hlavního architekta 
(dříve odboru strategie a územní koncepce), aby postupoval dle stávajících schválených zásad územní 
energetické koncepce a aby ve vyjádřeních k žádostem o odpojování jednotlivých staveb nebo jejich 
částí od systému CZT odpojování nedoporučoval. Dále ve vyjádřeních k umisťování staveb 
umožňujících jiný způsob zásobování teplem na pozemcích města Liberec a při reálné možnosti 
napojení na centrální zásobování teplem, nebyl dán za statutární město Liberec souhlas s umístěním 
staveb; 

a  u k l á d á   

odboru hlavního architekta, 
připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu. 
 

              Termín: do 31. 10. 2014 

USNESENÍ Č.  853/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec 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.  860/2014 

Organizační zajištění 7. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. září 
2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 7. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 4. září 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. Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 
4. Poskytnutí příspěvku spolku „Liberecké fórum“ 
5. Poskytnutí příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů Hotelu Ještěd 
6. Poskytnutí finančního příspěvku BusLine, a. s. z rozpočtu statutárního města Liberec 
7. Majetkoprávní operace – výkupy pozemků 
8. Nabytí a následný prodej vodovodního řadu v ul. U Střediska, k. ú. Vesec u Liberce 
9. Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) SVS, a. s. 
10. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
11. Darovací smlouva – Řetízková ul. 
12. Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 
13. Plánovací smlouva – ul. Horská 
14. Dětské dopravní hřiště v Liberci 
15. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 182/2010, bod V. – směna 
 pozemků 
16. Smlouva o zřízení služby inženýrské sítě ve prospěch statutárního města Liberec 
17. MFRB – nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k. ú. Staré Pavlovice 
18. Výkup nemovitostí v k. ú. Ostašov u Liberce se stavbou silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad 
 Nisou 
19. Smlouva věcného břemene – služebnosti – Stezka pro chodce a cyklisty – úsek křižovatky 
 Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova v Liberci 
20. Záměr převzetí části stavby komunikací v souvislosti se stavbou silnice I-14 Kunratice - Jablonec 
 nad Nisou 
21. Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce ve vlastnictví statutárního města 
 Liberec 
22. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů na Sokolské náměstí v 
 Liberci 
23. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) – IOP 09 
 „Otevřené město Liberec“ 
24. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 
25. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014 
26. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden 
 – červen 2014 
27. Žádost o zřízení zástavního práva k pozemkům pod bytovými domy č. p. 575 – 577 v ulici 
 Jeronýmova ve správě A+G Stadion 
28. Aktualizace Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace 
29. Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, p. o. 
30. Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
 příspěvková organizace 
31. Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. v roce 2014 
32. Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 
33. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská - 
 rekonstrukce“ 
34. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické 
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 zahrady Liberec“ 
35. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro 
 mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 
36. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Administrativní 
 zajištění IPRM“ 
37. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Administrativní 
 zajištění a řízení tematického IPRM“ 
38. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky Lidové sady II.“ 
39. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum aktivního 
 odpočinku – Lidové sady“ 
40. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Revitalizace 
 městských lázní na galerijní objekt“ 
41. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projektu „Revitalizace vícefunkčních 
 hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 
42. Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 
 Liberec – zóna „Lidové sady“ 
43. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a změna 
 přerozdělení finančních prostředků 
44. Návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení 
45. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
 města Liberec v roce 2014 v rámci 6. kola roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a 
 propagační akce a na ostatní (další) podporu sportu 
46. Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec – příloha k projektovým 
 záměrům rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol 
47. Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec 
48. Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec 
49. Schválení návrhu zadání 77. změny Územního plánu města Liberec 
50. Návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec – návrhy č. 78/1 a 78/2 
51. Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec – podnět č. 79/1 
52. Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení 
 právnických osob Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a 
 Tanvaldsko 
53. Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi 
 statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a. s. 
54. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se mění Obecně závazná 
 vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
 mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 
55. Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2014 
56. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 
 konalo dne 26. června 2014 
57. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
Přílohy:  usn. č. 769/2014 
         usn. č. 770/2014 
  usn. č. 772/2014 
        usn. č. 786/2014 
        usn. č. 794/2014 
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V Liberci dne 2. září 2014 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 














































