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U S N E S E N Í  
ZE 17. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 7. 10. 2014 

 

USNESENÍ Č. 960/2014 

Návrh na uzavření dohody o narovnání a zpětvzetí žaloby ve sporu SML proti 
Milanu Ptáčkovi 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

návrh žalovaného pana M. Ptáčka na uzavření dohody o narovnání  

a  s c h v a l u j e   

odmítnutí návrhu na uzavření dohody o narovnání a pokračování v soudním sporu 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, postupovat dle uvedeného 
usnesení.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 961/2014 

Vypracování revizního znaleckého posudku k určení výše majetkové újmy, která 
společnosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování 
nemovitého majetku tvořícího hřbitovy statutárnímu městu Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

vypracování revizního znaleckého posudku k určení výše majetkové újmy, která společnosti 
Technické služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého majetku tvořícího 
hřbitovy statutárnímu městu Liberec, 

u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit vypracování revizního posudku k určení výše majetkové újmy, která společnosti Technické 
služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy 
statutárnímu městu Liberec a po zpracování znaleckého posudku o tomto posudku vhodným 
způsobem informovat radu města a představenstvo společnosti Technické služby města Liberce, a. s.  

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 962/2014 

Stavebně technický průzkum budov na hřbitovech v majetku SML 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   
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stavebně technický průzkum budov na hřbitovech ve vlastnictví statutárního města Liberec: 
  

1. Diagnostika budovy hřbitov Ruprechtice  
2. Diagnostika budovy hřbitov Horní Růžodol  
3. Diagnostika budovy hřbitov Vesec  
4. Diagnostika budovy hřbitov Horní Suchá  
5. Diagnostika budovy hřbitov Machnín  
6. Diagnostika budovy hřbitov Radčice  

 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zpracovat plán využití nemovitostí na hřbitovech ve vlastnictví města Liberce včetně plánu oprav a 
vhodným způsobem s ním seznámit Radu města Liberce. 

Termín: 05/2015 

USNESENÍ Č. 963/2014 

Stavebně technický průzkum budovy krematoria 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

stavebně technický průzkum budov na hřbitovech ve vlastnictví statutárního města Liberec  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. v roce 2015 zajistit aktualizaci projektové dokumentace výtahu pro imobilní občany a 

dopracování PD na rekonstrukci pláště střechy budovy krematoria  

T: 2015  

 
2. nárokovat z rozpočtu města prostředky na opravu pláště střechy budovy krematoria  

T: 12/2014 

USNESENÍ Č. 964/2014 

„Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu Dětského dopravního hřiště ve 
Zhořelecké ulici v Liberci“ - provedení rekonstrukce střechy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Realizaci akce „Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu Dětského dopravního hřiště ve 
Zhořelecké ulici v Liberci“,  

2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Aron house, s.r.o., IČ 
01915126, Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00 s nabídkovou cenou 1,270.891,- Kč vč. DPH,  

3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Aron house, 
s.r.o., IČ 01915126, Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00 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   
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu Dětského dopravního hřiště ve 

Zhořelecké ulici v Liberci“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na 
realizaci výše uvedené akce firmě Aron house s.r.o., IČ 01915126, Kubelíkova 1224/42, Praha 
130 00 

T: 10/2014 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a zajistit potřebné kroky k realizaci akce. 

T: 11/2014 

USNESENÍ Č. 965/2014 

Obnova lipové aleje na Tř. Masarykova v Liberci – ošetření aleje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Provedení navrhovaných pěstebních opatření dle Znaleckého posudku č. 38-1 878/14, zpracovatel 
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., a sice zásahy navržené k provedení v roce 2014, 

2. Provedení navrhovaných pěstebních opatření prostřednictvím firmy Bc. Adam Wach - 
arboristické služby, Střelecký vrch 708, Chrastava, IČ: 74122428, a to na základě Směrnice Rady 
města Liberce č. 3RM, bodu 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města, 

u k l á d á 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Zajistit provedení navrhovaných pěstebních opatření dle Znaleckého posudku č. 38-1 878/14, 

zpracovaného Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., prostřednictvím firmy Bc. Adam Wach - 
arboristické služby, Střelecký vrch 708, Chrastava IČ: 74122428, 

T: říjen - listopad 2014 
2. Pokračovat v přípravách na realizaci celkové obnovy aleje a zajištění finanční podpory ze strany 

SFŽP a místní občanské společnosti.    

T: květen 2015 

USNESENÍ Č. 966/2014 

Výměna poruchového řadiče SSZ na křižovatce LB. 09 Šaldovo nám. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Obnova řadiče SSZ na křižovatce LB. 09 Šaldovo nám.“ 
 
2. Výběr dodavatele prací přímým oslovením, a to společnosti SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod 

Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4; IČO: 256 805 95, s nabídkovou cenou v celkové výši 
986.836,10 Kč s DPH 

 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností SWARCO 

TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4; IČO: 256 805 95 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, 
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1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce a cenové kalkulace  

Kontrolní termín: 10/2014 
2. po oboustranném podpisu příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce  

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 967/2014 

Dodatek č. 2  ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
pro rok 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 
mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2014 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, 

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. 2 ke Smlouvě o finanční 
spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014. 

T: 11/2014 

USNESENÍ Č. 968/2014 

Dodatek č. 15 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. 15 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. 15  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. 15 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: 10/2014  
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USNESENÍ Č. 969/2014 

Dodatek č. 16 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. 16  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. 16  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. 16 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. po podpisu Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2015 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

T: 12/2014   

USNESENÍ Č. 970/2014 

Změna usnesení - návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro rok 2015 mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část Usnesení RM č. 737/2014 ze dne 22. 7. 2014 ve znění: 
 
„za podmínky, že před podpisem této smlouvy bude uzavřena dohoda o finanční spoluúčasti mezi 
Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem o finanční spoluúčasti Libereckého kraje na 
tramvajovou dopravu mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou pro rok 2015“,  

s c h v a l u j e   

uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
 
1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis Smlouvy o 

finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi statutárním městem 
Liberec a Libereckým krajem,  

T: 12/2014  
2. předložit do rady města návrh dodatku 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: 10/ 2014 
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USNESENÍ Č. 971/2014 

Změna názvu zastávek MHD s účinností od 1.11.2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Změnu názvu zastávky MHD s platností od 01. 11. 2014, a to: 
současný název:          nový název: 
Učňovská škola                        Škola Kateřinky 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, písemně informovat společnost 
DPMLJ, a. s., o přijatém usnesení rady města. 

Termín: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 972/2014 

Záměr -  Projekt opatření pro zajištění systému obnovy kontejnerových stání    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Záměr na vypracování studie opatření pro zajištění jednotného systému obnovy a doplnění 
kontejnerových stání ve městě Liberci a to z hlediska kvality, umístění a vhodnosti z estetického a 
architektonického hlediska, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
hlavního architekta: 
 
1. zajistit zpracování studie opatření pro zajištění jednotného systému obnovy a doplnění 

kontejnerových stání ve městě Liberci a to z hlediska kvality, umístění a vhodnosti z estetického a 
architektonického hlediska 

T: srpen 2015  
 
2. v návrhu rozpočtu na rok 2015 předložit finanční zajištění pro zahájení realizace projektu v roce 

2015 

T: říjen 2014 

USNESENÍ Č. 973/2014 

Oprava kontejnerového stání v Baltské ulici 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce ,,Oprava kontejnerového stání v Baltské ulici“ 
2. Výběr dodavatele prací přímým oslovením, a to společnosti Bohemia Metal, s.r.o., Ovocná 157/2, 

460 06, Liberec VI, IČ: 62743635, 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Bohemia 

Metal, s.r.o., a to na základě ,,Směrnice Rady města Liberce 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 
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výjimka pro radu města, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. Na akci ,,Oprava kontejnerového stání v Baltské ulici“ zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo 

na realizaci výše uvedené akce společností Bohemia Metal, s.r.o., 

T: 10/2014 
  
2. Po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu příslušného 

smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

 T: 11/2014 

USNESENÍ Č. 974/2014 

Podnět občanů na opravu povrchu místních komunikací Cidlinská a Březinova 
včetně odvodnění, k. ú. Starý Harcov 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

Podnět občanů z ulice Cidlinská ve věci opravy povrchu místních komunikací Cidlinská a Březinova 
včetně odvodnění, přijatý dne 31. 7. 2014 elektronickou poštou na odbor správy veřejného majetku 
statutárního města Liberec 

s c h v a l u j e  

zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na opravu komunikace Cidlinská 
v místě křižovatky s ulicí Březinovou, a komunikace Březinova včetně odvodnění v úseku od točny 
MHD (č. p. 194) na křižovatku s ul. Cidlinskou a dále po pěší komunikaci Cidlinská ke zdravotnímu 
středisku (č. p. 2). Do doby realizace provádět běžnou údržbu k zajištění schůdnosti a sjízdnosti 
komunikace 

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: 10/2014 
 

2. zajistit zpracování projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti 

T: 10/2015 
 
3. nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu na rok 2016 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 975/2014 

Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa 

Dodatečné práce           

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e                      
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1. vypsání veřejné zakázky „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa - dodatečné práce“ 
formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle důvodové zprávy, a to oslovením firmy 
EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 

2. složení komisí pro jednání a posouzení 
 

 Členové: 
Mgr. Martina Rosenbergová primátorka 
Mgr. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný ved. odb. SMS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. SM  
Ing. Alena Bláhová zástupce odb. PR  
  

  
Náhradníci:   
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
Ing. Jiří Kovačičin zástupce odb. SM 
David Studený zástupce odb. SM 
Mgr. Eliška Štochlová zástupce odb. PR 

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vyhlášení, administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Lokalita Lesní 

ul. – oprava komunikací – II. etapa - dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

Termín: neprodleně 

 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit k podpisu příslušný smluvní dokument – 

dodatek č. 2 smlouvy o dílo 8/13/0073 

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 976/2014 

Oprava ul. Aloisina výšina - dodatečné práce 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

vypsání veřejné zakázky „Oprava ul. Aloisina výšina - dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění v rozsahu dle důvodové zprávy, a to oslovením firmy STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 
150 00, Praha 5, IČ 608 387 44  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci se spol. Vyber s.r.o. zajistit vyhlášení, administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné 

zakázky na akci „Oprava ul. Aloisina výšina – dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění 

Termín: 10/2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení zajistit podepsání příslušného smluvního dokumentu 

Termín: 10/2014 
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USNESENÍ Č. 977/2014 

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 30.11.2014, se zhotovitelem spol. STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 
00, Praha 5, IČ 608 387 44 formou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0041 - Oprava komunikace 
U Krematoria s podmínkou, že v období od 24.10.2014 do 9.11.2014 bude na náklady zhotovitele 
zajištěn bezpečný přístup pro pěší na předmětné komunikaci, 

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. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0041. 

Termín: 10/2014 

USNESENÍ Č. 978/2014 

„Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ 

Výběr zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Odůvodnění veřejné zakázky „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava 
komunikací“  

2. Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod 
Branou – oprava komunikací“  

s c h v a l u j e   

uveřejnění oznámení předběžných informací k výběrovému řízení - otevřenému zadávacímu řízení na 
dodavatele stavebních prací akce „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava 
komunikací“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, ve Věstníku 
veřejných zakázek,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uveřejnění oznámení předběžných 
informací k veřejné zakázce „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ ve 
Věstníku veřejných zakázek. 

Termín: říjen 2014 

 

USNESENÍ Č. 979/2014 

Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Realizaci akce „Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta“,  
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti TWO BRICKS, s.r.o., V 

Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723,  
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 to za nabídkovou cenu 
2 055 485,27 Kč vč. DPH,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku,  
 
1. na akci „Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta“ 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: 10/2014 
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. 980/2014 

„Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast 
Žitná a Ježkova“ 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě - prodloužení termínu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Prodloužení termínu plnění dle příkazní smlouvy na zajištění investorsko-inženýrské činnosti  pro 
akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a Ježkova“ do 31.12.2014 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
uzavřít s příkazníkem (REAL engineering, s.r.o., IČ 27357155, se sídlem Zlínská 611/1, 460 10 
Liberec III) dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 8/14/0094 (prodloužení termínu pro zhotovení díla). 

Termín: 09/2014 

USNESENÍ Č. 981/2014 

Podání oznámení o změnách v projektu č. 2 - Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - 
oblast Žitná a Ježkova 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání oznámení o změnách v projektu č. 2 projektu „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“, 
která spočívá v prodloužení termínu v harmonogramu realizace projektu a to do 30.6.2015  
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a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit odeslání oznámení o změnách v projektu č. 2 projektu „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita 
Žitná“,  

T: 10/2014 

USNESENÍ Č. 982/2014 

Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

Dodatečné práce 2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Záměr rozšíření realizace akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ulic Žitná a 
Ježkova“ o následující:  
a. odstranění zeleného ostrůvku za domem č.p. 823 a následné vybudování nového parkovacího 

stání  
b. vybudování rampy vedle schodiště za domem č.p. 816  

 
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 EU-ROVIA 

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. zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky na realizaci záměru 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 z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného majetku  

T: 11/2014 

USNESENÍ Č. 983/2014 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - „P reservé“ na 
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komunikaci ul. Burianova pro držitele ZTP Juraje Sukoviče 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího 
stání pro držitele ZTP Juraje Sukoviče a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Burianova ul. 

         Termín: prosinec 2014 

USNESENÍ Č. 984/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 7 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 7 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
7 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 nejbližšímu jednání zastupitelstva města jako 
Informaci. 

USNESENÍ Č. 985/2014 

Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 
7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál 
Liberec, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec 
a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 
7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 

T: 30. 11. 2014 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky zařadit do rozpočtu města na rok 

2015 částky: 
 

- Nájem SAL 41,511.026,- Kč 
- Splátka SAL 31,440.504,- Kč 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č.  986/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 791, při ul. K Mojžíšovu prameni, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 997.000,- Kč, formou výběrového řízení. 

 
II. Přidělení bytu 
Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu č. 4, o velikosti 2+1, v budově č.p. 325, ul. 
Tanvaldská, Liberec XXX, panu Michalu Kimákovi, na dobu neurčitou a ukládá Mgr. Pavlu 
Kalousovi, vedoucímu humanitního oddělení, zajistit vydání pokynu k přidělení bytu. 
 
III. Plnění do soudní úschovy 
Rada města po projednání: 
1. setrvává ve smyslu ust. § 1983 občanského zákoníku na již vyjádřených důvodných 

pochybnostech podpořených shodným názorem soudu, kdo je věřitelem a komu má být třetí 
splátka ve výši 9,347.250,- Kč plněna, 

2. schvaluje v souladu s ust. § 289 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
podání návrhu soudu na přijetí třetí splátky ve výši 9.347.250,- Kč dle dohody o narovnání ze dne 
5.6.2013  uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, společností IMOBILIEN AG, s.r.o., a 
Bytovým družstvem IMOBILIEN Sladovnická do soudní úschovy. 

3. uděluje Mgr. Pavlu Svobodovi, advokátovi, plnou moc k podání návrhu dle písm. b) 
 
IV. Věcná břemena – služebnosti 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 

kanalizační  přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1629/1 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 1851/31 v k. ú 
Vratislavice nad Nisou, pana Radima Zakouřila, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
předpokládanou cenu 5.000,-Kč bez DPH  a za podmínek stanovených technickým střediskem. 

 
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 (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2133/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 54.000,-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 (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 590 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 7.300,-Kč bez 
DPH a za podmínek stanovených technickým střediskem. 

 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu 
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součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 593 a 2974/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 50.000,- 
Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým střediskem. 

 
5. 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 (zemní kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2452/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 10.000,- Kč bez 
DPH a za podmínek stanovených technickým střediskem. 

 
6. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo 

vedení kanalizační a vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na 
p.p.č. 56 a 1119 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, 
tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 1121 v k. ú Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je dům č.p. 225, pana Miroslava 
Kulhavého, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10.000,-Kč bez DPH  a za 
podmínek stanovených technickým střediskem. 

 
7. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 

vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2133/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p.p.č. 2385 v k. ú 
Vratislavice nad Nisou, pana Josefa Jeništy, a paní Vlasty Jeništové, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za předpokládanou cenu 5.000,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
střediskem. 

 
V. Změna usnesení – věcné břemeno služebnosti IS  
1.  Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 131/2014/II/2 ze dne 18.2.2014 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a 

provozovat plynárenské zařízení (NTL plynovod a NTL přípojka), a právo vstupu a vjezdu v 
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním  
plynárenského zařízení na p.p.č. 14 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 
43.500,- Kč bez DPH na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je 
plynárenské zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek, a za podmínek stanovených 
technickým střediskem. 

 
VI. Zrušení usnesení – věcné břemeno  
1. Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 747/2013/I/4 ze dne 01.10.2013. 

USNESENÍ Č. 987/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem pozemku 

Rada města projednání 

s c h v a l u j e  

nájem části pozemku p. č. 2255/1 (500m²),  v k. ú. Liberec na dobu určitou, 10 let za nájemné 500,- 
Kč/rok pro Czech Street Workout Association, IČ: 02180294, zastoupenou zmocněncem Bc. Pavlem 
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Burešem, se sídlem Londýnská 559/11, 120 00 Praha 2 – Vinohrady za podmínek: workoutové hřiště 
bude umístěno min. 3 m od všech dřevin a stavebních prvků, na hřišti bude probíhat pravidelný úklid 
a kontrola herních prvků vč. toalet. Hřiště musí být opatřeno provozním řádem s kontakty na 
zodpovědnou osobu a důležitými telefonními čísly. Finanční náklady na práce spojené se stavbou, 
provozem a opravami hřiště nebudou nárokovány na majiteli pozemku tj. na statutárním městě 
Liberci 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 988/2014 

Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy 

Rada města projednání 

s c h v a l u j e  

ukončit dohodou k 30.9.2014 Nájemní smlouvu reg. č. 2501/06/0241 na část pozemku p. č. 1333/4, v 
k. ú. Rochlice u Liberce pro TRAFICON INVEST s.r.o., IČ: 25489917, zastoupené jednatelem 
Danielem Tomešem, se sídlem Kubelíkova150/4, 460 07 Liberec 9.  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
smluv dohodou. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 989/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení NTL 
plynovodu + přípojek, vstup a vjezd pro jejich provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5989, 
6000, k. ú. Liberec pro: RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 53.200,- Kč bez DPH.  Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distrtibuční 
soustavy (zemního kabelového vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu  na pozemku/cích/ 
p. č. 615, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.200,- 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. 

3. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optického 
kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6401, 6402, k. ú. Liberec,  
p. p. č. 1513/1, 1682/6, 1682/12, 1682/15, 1682/24, 1682/25, 1682/26, 1682/27, 1682/30, 
1682/32, 1682/33, 1682/34, 1682/36, 1682/41, 1682/42, 1682/45, 1682/46, 1682/47, 1682/48, 
1682/61, 1717, 1718, 1747/51, 1747/56, 1747/57, 1747/58, 1747/60, 1747/61, 1747/62, k. ú. 
Starý Harcov pro ADV Computers, s. r. o., Moskevská 14/27, 460 01 Liberec,  IČ: 25276018, za 
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podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

4. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distrtibuční 
soustavy (zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a udržbu  na pozemku/cích/ 
p. č. 1429/90, 1429/91, 1429/95, 1429/96, 1429/115, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 
7.020,- 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.  

5. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, vstup a vjezd pro její provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 161, k. ú. Vesec u 
Liberce, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 136, 137 
a 138, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem jsou v  současné době: Hastrdlo Jaroslav a 
Hastrdlová Eva. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 5.000,- Kč bez 
DPH, konečná cena bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu.  

6. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy (zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu  na pozemku/cích/ 
p. č. 1289, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 27.900,- 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 

7. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distrtibuční 
soustavy (zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu  na pozemku/cích/ 
1513/1, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je 2.000,-Kč bez DPH, konečná cena bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

8. 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), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1501/1, 1507/3, 1508, 4025/4, 5786/1, 5816/1, 5819/4, 5822, 5824, k. ú. 
Liberec, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu  216.350,- 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 

9. 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. 
575/1, k. ú. Františkov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků  p. č. 274/2, 274/3 k. ú. 
Františkov u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Absolon Tomáš 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. 

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 (vrchní kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1195/1, 1195/3, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 23.600,- 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. 

11. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě 
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zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka kabelového vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 1402, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
991/15, k. ú. Růžodol I, kterým je v současné době  TRESEBURG s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 
3 - Žižkov, 13000 Praha, IČ: 27371166.  Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2.275,- 
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. 

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. 2069/3, 2072/1, 2072/2, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu  41.200,- 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. 

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. 1018, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 87.400,- 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, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 990/2014 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 762/2014 - 4 ze dne 26.8.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, obnovy a výměny součástí distribuční soustavy 
(výměna stávající trafostanice a zemních kabelů VN a NN), vstup a vjezd pro provoz 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 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.  

 
2. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 590/2014 - 2 ze dne 17.6.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  uložení 

kanalizační  přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování  na pozemku/cích 
p.p.č.6052, k. ú. Liberec, pro vlastníky pozemku p. č. 3072, 3073/1, 3073/2, k. ú. Liberec, kterými 
jsou v současné době: Chvátal Dušan, manželé Hart Jindřich a  Hartová Eva, Machytková 
Miroslava,  Maschitová Pavla Mgr., Matějka Petr Ing., Nosek Miloslav JUDr., Rabová Jana, 
Štěrbová Marie, manželé Švanda Josef a Švandová Milena, Váca Pavel, Zajíc Miloš. Zvára  
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Zdeněk Bc. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí 10.000,- Kč bez DPH. 
Konečná cena za zřízení služebnosti bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti inženýrské 
sítě bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svou funkci jako celek. 

 
3. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 763/2014 - 4 ze dne 26.8.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, obnovy a výměny součástí distribuční soustavy 
(uložení zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 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 životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svou funkci jako celek. 

 
4. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 762/2014 - 19 ze dne 26.8.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, obnovy a výměny součástí distribuční soustavy 
(uložení zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a udržbu na pozemku/cích/ p. 
č. 6118, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,  IČ: 24729035 za  
předpokladu složení zálohy ve výši 18.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
na dobu životnosti inženýrské  sítě, tj. na dobu  po kterou je inženýrská síť schopna plnit svou 
funkci jako celek. 

 
5. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 918/2014 - 5 ze dne 16.9.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

vodovodní  přípojky, vstup a vjezd pro její provoz a údržbu na pozemku/cích/ p.č.974, k. ú. Doubí 
u Liberce, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1009, k. ú. Doubí u 
Liberce, jehož vlastníkem je v  současné době: Petr Jurčík. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je 5.000,- Kč bez DPH, konečná cena bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
   

6. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 918/2014 - 7 ze dne 16.9.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

NTL plynovodní přípojky,  vstup a vjezd  pro její provoz a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1110, 
k. ú. Horní Růžodol, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. 
č. 812/1, k. ú. Horní Růžodol, jehož vlastníkem je v současné době: Horňák Pavol Mgr. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 5.000,- Kč bez DPH, konečná cena  
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle  platného 
interního předpisu.  

7. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 280/2013 – V/18 ze dne 16.4.2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

plynovodu + plynovodních přípojek, vstup a vjezd pro provoz a udržování na pozemku/cích/ p. č. 
5976/1, 6095, 6103/1, 6103/2, k. ú. Liberec pro:  RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za cenu 15.000,- Kč bez DPH.  Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
8. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014 
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a) zrušuje usnesení č. 251/2012/V/1 ze dne 3.4.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 546/1, 546/16 k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 19.725,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na Dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek 

9. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 919/2014/4 ze dne 16. 9. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

přípojky splaškové kanalizace, a vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování  
na pozemku/cích/ p. č. 223/10, 223/19, 223/20, 1036, k. ú. Horní Růžodol, na pozemku/cích/ p. č. 
1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu životnosti stavby příslušné  inženýrské sítě  ve prospěch 
vlastníka pozemků  p. č. 223/1, 232/1, 232/5 k. ú. Horní Růžodol, jejichž vlastníkem je 
v současné době Kaufland Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou 1662/25, Krč, 140 00 Praha, 
IČ: 25110161, za cenu 33.900,- 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.  

 
10. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/18 ze dne 7. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 242 k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 14.500,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na Dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek 

 
11. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/18 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1765, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 1.600,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek 

 
12. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 656/2011/XII/3 ze dne 20. 9. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1000, 1127/1, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 46.800,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je 
právo budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit 
údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek 

 
13. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014 
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a) zrušuje usnesení č. 126/07/IV/11 ze dne 13. 3. 2007 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1004/1, k. ú. Machnín, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 3.200,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné 
na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a 
výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek 

 
14. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 712/2012 – X/11 ze dne 18.9.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá 

právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distrtibuční soustavy (zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a udržbu  na 
pozemku/cích/ p. č.1182/1 k. ú.  Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.200,- 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. Rada města po projednání dne 7.10.2014 
a) zrušuje usnesení č. 298/2014 - 9 ze dne 1.4.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku/cích/ p. 
č. 1201/1, k. ú. Vesec u Liberec, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č.1205/1, 1206, 1205/2, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné době 
Šoura Stanislav a Šourová Jaroslava, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

 
16. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 633/2012IV/40 ze dne 28. 8. 2012 
b) schvaluje 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. 297/5, k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
293/2, 294/3, k. ú. Horní Suchá u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Bc. Ondřeje 
Krabse a Ing. Anny Krabsové, za cenu 2.775,- 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. 

 
17. Rada města po projednání dne 7. 10. 2014  
a) zrušuje usnesení č. 593/2013/35 ze dne 27. 8. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č.  297/5, k. ú. 

Horní Suchá u Liberce, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemků p. č.  293/2, 294/3 v k. 
ú. Horní Suchá u Liberce, kterým jsou v současné době Krabs Ondřej Bc. a Krabsová Anna Ing., 
za cenu 44.200,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č.  991/2014 

Nevyužití předkupního práva – kůlna (jiná stavba) na pozemku p. č. 3838/5, k. ú. 
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Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti, a to kůlny na pozemku p. 
č.3838/5, k. ú. Liberec, za cenu 30.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, informovat vlastníka 
nemovitosti o rozhodnutí rady města. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 992/2014 

Výjimka ze schválené směrnice rady č. 3RM zadávání veřejných zakázek na 
zpracování projektových dokumentací z programů SFŽP - OPŽP a programu 
MŠMT 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

výjimku ze směrnice rady města č. 3/2014 RM – část B, článek 5. (Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu IV. kategorie, od 1 milionu Kč do 2 milionu Kč na služby) na zpracování 
projektových dokumentací z programů SFŽP - OPŽP a programů MŠMT na rozšíření kapacit 
základních a mateřských škol 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
výběrových řízení na zpracovatele projektů dle důvodové zprávy. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 993/2014 

Jednací řízení bez uveřejnění + Dodatek č. 1 na akci „Rekonstrukce radničního 
sklípku Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec 1“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednací řízení bez uveřejnění dle § 34, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na akci 
„Rekonstrukce radničního sklípku Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec 1“,  

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky,  
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 266/2014, na akci „Rekonstrukce radničního sklípku 
Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec 1“ se společností TERMIL, a. s., se sídlem V Nivách 2244/5, 
466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25490885, ve výši 1,666.833,29 Kč vč. DPH s tím, že z prostředků 
statutárního města Liberec bude uhrazena částka 672.989,- Kč vč. DPH a z prostředků společnosti 
LIF, a. s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, IČ: 40232751 bude uhrazena částka 993.844,29 Kč vč. 
DPH. 
         T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 994/2014 

Realizace projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o dosavadním postupu přípravy projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“, který je součástí 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, postupovat v souladu 
s usnesením č. 802/2014, tedy vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu 
„Volnočasové plochy Liberec I.“  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 995/2014 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů - systém 
včasné intervence 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů týkající se problematiky 
systému včasné intervence.

USNESENÍ Č. 996/2014 

Návrh platového zařazení ředitele Základní školy, Liberec, Křižanská 80, 
příspěvkové organizace, Ing. Radka Vystrčila od 1. 9. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nové platové zařazení Mgr. Radka Vystrčila, ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, s 
účinností od 1. 9. 2014 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 997/2014 

Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, 

příspěvkové organizace, Bc. Michaely Janků, od 1. 9. 2014 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace, 
Bc. Michaele Janků, s účinností od 1. 9. 2014 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 998/2014 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Základní školu, Liberec, U 
Soudu 369/8, příspěvkovou organizaci  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky  

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. 999/2014 

Dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková 
organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatkem ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací 
listině Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace zastupitelstvu města ke 
schválení. 

T: říjen 2014 
 

Vyjádření SML k záměru zápisu soukromé miniškolky Myšičky do rejstříku škol a 
školských zařízení 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

 



 
 
 

24

USNESENÍ Č. 1000/2014 

Vyjádření SML k záměru zvýšení kapacity soukromé školy DOCTRINA – základní 
škola a mateřská škola, s. r. o., Na Perštýně 404/44, Liberec 4 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se záměrem navýšení kapacity oboru základní škola při soukromé škole DOCTRINA – základní škola 
a mateřská škola s. r. o., Na Perštýně 404/44, Liberec 4, na počet žáku 350, s účinností od 1. 9. 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru péče o občany, 
informovat jednatele soukromé školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1001/2014 

Poskytnutí dotací na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace 
na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není 
statutární město Liberec  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím dotace na rok 2015 a s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy mezi statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, s. r. o., IČ 28709381 
ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem -  celkem 84.500,- Kč, mezi 
statutárním městem Liberec a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 ve výši 6.500,- Kč 
za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 260.000,- Kč a mezi statutárním městem 
Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského, IČ 44223897 ve výši 
6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 325.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města ke 
schválení a zařadit do návrhu rozpočtu odboru péče o občany pro rok 2015 částku ve výši 669.500,- 
Kč.  

T: prosinec 2014 
 

Poskytnutí dotací na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace 
na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 1002/2014 

Systém prostupného bydlení na území statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

systém prostupného bydlení na území statutárního města Liberec  
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a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru péče o občany, 
realizovat ve spolupráci s odborem majetkové správy úkony dle důvodové zprávy, vedoucí k plnému 
fungování prostupného bydlení. 

T: 09/2015 
 

Vavřincův vrch 192/5 - žádost o uzavření dohody o splátkách 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

 

Orlí 139/5 - žádost o uzavření dohody o splátkách 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

Smlouvy o ubytování, prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna bytů ve 
vlastnictví statutárního města Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 1003/2014 

Poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“ paní Květoslavě Pěčkové v celkové 
výši 10.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
podpis smlouvy s paní Pěčkovou Květoslavou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1004/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 
630/1 za období roků 2012 a 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 630/1, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 
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USNESENÍ Č. 1005/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, Krejčího 1172/3, Liberec za období roků 2012 a 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Krejčího 
1172/3, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013. 

USNESENÍ Č. 1006/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Městské lesy Liberec, za období roků  

2012 a 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Městské lesy Liberec, p. o., Masarykova 1347/31, Liberec 
I, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola 
dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013, včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 1007/2014 

Návrh licenční smlouvy na nákup fotografií 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření licenční smlouvy pro nákup dvou fotografií ze slavnostního otevření vstupu do Zoologické 
zahrady Liberec od fotografa Petra Šimra, za celkovou částku 1.000,- Kč vč. DPH 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky uzavřít licenční smlouvu. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 1008/2014 

Aktualizace směrnice č. 15RM Zásady čerpání propagačních materiálů statutárního 
města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

směrnici č. 15RM Zásady čerpání propagačních materiálů statutárního města Liberec, 
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a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zaměstnance MML s aktualizovanými 
předpisy.  

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 1009/2014 

Návrh smlouvy o poskytnutí reklamy v knize Devatero řemesel v říši víly Izeríny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

smlouvu o poskytnutí reklamy v knize Devatero řemesel v říši víly Izeríny mezi statutárním městem 
Liberec a Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Janov 
nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 75057760 v hodnotě 10.000,- Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření této smlouvy o 
poskytnutí reklamy.    

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1010/2014 

Elektronické zastupitelstvo - schválení vypsání veřejné zakázky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vypsání veřejné zakázky na dodávku služby „Elektronické zastupitelstvo pro statutární město 
Liberec“. 

2. Návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na dodávku služeb „Elektronické 
zastupitelstvo pro statutární město Liberec“. 

3. Složení komise pro otevírání obálek – Ing. Zbyněk Vavřina (náhradník: Ing. Petra Kolářová), 
Mgr. Martina Rosenbergová (náhradník: Ing. Jiří Rutkovský), Zuzana Škodová (náhradník: Jakub 
Stodůlka) 

4. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Ing. Zbyněk Vavřina (náhradník: Ing. Petra 
Kolářová), Mgr. Martina Rosenbergová (náhradník: Ing. Jiří Rutkovský), Zuzana Škodová 
(náhradník: Jakub Stodůlka) 

5. Formu veřejné soutěže – zakázka malého rozsahu. 
 

u k l á d á  

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  

- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Elektronické 
zastupitelstvo“ dle schválené zadávací dokumentace, schválené formy veřejné soutěže a v 
souladu s předloženou důvodovou zprávou. 

T: neprodleně 

- předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek. 

T: neprodleně 
 

2.   Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních prostředků  
      na financování a následný provoz „Elektronické zastupitelstvo pro statutární město Liberec“.  
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      Finanční plnění bude zohledněno již v návrhu rozpočtu na rok 2015. 

Termín: 31. 12. 2014 

 

USNESENÍ Č. 1011/2014 

Žádost o povolení použití znaku města – In City 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města v rámci aplikace pro mobilní telefony InCity 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, vedoucí odboru kancelář primátorky, vyrozumět žadatele o usnesení rady 
města. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 1012/2014 

Žádost o povolení použití znaku města – TJ Slavia Liberec  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města jako součást loga šachového klubu TJ Slavia Liberec  

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, vedoucí odboru kancelář primátorky, vyrozumět žadatele o usnesení rady 
města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1013/2014 

Revokace části usnesení Rady města Liberec č. 950/2014 - Ukončení činnosti komisí, 
odborných pracovních skupin Rady města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

revokaci usnesení Rady města Liberce č. 950/2014; 

z r u š u j e  

k prvnímu dni konání voleb do zastupitelstev obcí, tj. 10. října 2014 
odbornou pracovní skupinu: 
 
- Rada Divadla F. X. Šaldy  
- Pro městský mobiliář 
- Pro parkovací systém ve městě 
 

o d v o l á v á  
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z funkce předsedy a členy odborných pracovních skupin, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit prostřednictvím organizačního odd., 
informování tajemníků, předsedů a členů odborných pracovních skupin o ukončení činnosti a jejich 
odvolání z funkce. 

T: do 10. října 2014 

USNESENÍ Č. 1014/2014 

Hodnocení 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 9. 2014 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e   

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 25. září 2014, primátorku města Mgr. M. Rosenbergovou, náměstka primátorky Ing. J. 
Rutkovského, Mgr. J. Šolce, K. J. Svobodu a tajemníka MML, Ing. Jindřicha Fadrhonce.  

USNESENÍ Č. 1015/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc srpen a září 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. 

USNESENÍ Č. 1016/2014 

Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí náhrady měsíční odměny za zbývajících 16 nevyčerpaných dnů dovolené z nároku 
za rok 2013 náměstkovi primátorky, Mgr. Jiřímu Šolcovi, na základě jeho žádosti dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vyplacení této náhrady 
za nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 ve výplatním termínu za měsíc říjen 2014 v listopadu 2014. 

USNESENÍ Č. 1017/2014 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. 
Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc září 2014. 
 

 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

 
I. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2014 
II. Monitorovací zpráva k projektům spadajícím pod směrnici rady města č. 10 RM - Projektové 

řízení 
III. Žádost paní Zoji Hylákové, Burianova 925, Liberec VI, 460 06, stížnost na rušení nočního klidu 

v rámci festivalu Benátská! 2014 v areálu Vesec u Liberce v roce 2013 a ve dnech 24. 7. – 27.7. 
2014 

 
 
 
 
Přílohy: k usn. č. 993/2014 
             k usn. č. 1013/2014 
    

 
 
          

 
 
V Liberci dne 14. října 2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

            Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r .            Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .  
              náměstek primátorky                           primátorka města 
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Dodatek č. 01 ke smlouvě o dílo 
                                                            č. ……………. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    
v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:    Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
ve věcech smluvních:            Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátorky   
ve věcech technických: panem Pavlem Podlipným, vedoucí oddělení správy objektů a zařízení 
 
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
bankovní spojení:  43-4496720287/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:               TERMIL a.s.  
se sídlem :          V Nivách 2244/5, 466 01 Jablonec nad Nisou  
zastoupené:    Liborem Milotou – předsedou představenstva  
ve věcech technických:  Ing. Tomášem Holbou 
 
IČ:    25490885 
DIČ:    CZ 25490885 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

II. Předmět díla 
 

Článek II. Předmět díla se doplňuje o nový text takto: 
 
V průběhu realizace díla byly provedeny změny rozsahu předmětu  smlouvy (díla)  dle požadavků 
objednatele na základě protokolárně odsouhlasených změnových listů, které jsou podkladem pro 
zpracování  dodatku č.1.a tvoří přílohu tohoto dodatku. 
 

Příloha k usnesení č. 993/2014
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III. Termín plnění  
Odstavec 1) se mění takto: 
 

 
1)   Dokončení a předání stavby (díla): 30. listopad 2014, stanovený termín je maximální, 

nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí 
díla.  

  
V. Cena za dílo 

 
Text článku V. Cena za dílo se mění takto: 
 
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. června 
2014  podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „Rekonstrukce radničního sklípku 
budovy radnice Liberec“ a protokolárně odsouhlasených změnových listů.  
 
Cena víceprací dle jednacího řízení bez uveřejnění : 
 
Cena bez DPH     1.377.548,17 Kč 
 
DPH 21 %         289.285,12 Kč 
 
Celková cena víceprací včetně DPH   1.666.833,29 Kč  
 
 
Cena díla celkem : 
 
Cena bez DPH     8.371.998,17 Kč 
 
DPH 21 %      1.758.119,61 Kč 
 
Celková cena včetně DPH            10.130.117,78 Kč  

 

(Slovy: devětmiliónůosmsetdevadesátdevěttisícdvěstějedna včetně DPH) 

 

Dohodnutá cena víceprací bude uhrazena takto : 

1) Statutární město Liberec uhradí náklady víceprací ve výši 672.989,00 Kč vč. DPH na základě 
vystavené faktury se splatností 30-ti dnů od protokolárního předání bez vad a nedodělků. 

2) Společnost PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany č.p. 25, IČ: 25035207 jako budoucí nájemce 
prostor Radničního sklípku uhradí náklady víceprací ve výši 993.844,29 Kč vč. DPH na 
základě vystavené faktury se splatností 30-ti dnů od protokolárního předání bez vad a 
nedodělků. Tato částka představuje technické zhodnocení nájemce uznané pronajímatelem. 
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že o tuto částku bude poníženo budoucí nájemné za 
prostory Radničního sklípku. 
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XVI. Ostatní ujednání 

 
 

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

2) Ostatní odstavce smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
 

 
 

XVII. Přílohy dodatku č.01 
 

Přílohy dodatku ke smlouvě o dílo č 01 tvoří:  
 

1. ZL 04 - ostatní stavební práce vyvolané změnami stavby před dokončením 
 

  
 

V Jablonci nad Nisou dne 29.9.2014   V Liberci dne ………………………… 

 

 

 

 

       Za zhotovitele:            Za objednatele: 

 

 

 

…………………………….                   ……………………………… 

       Libor Milota                                             Mgr. Jiří Šolc 

 Předseda představenstva                     náměstek primátorky 
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1.  ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 

Název:      P R O   M Ě S T S K Ý   M O B I L I Á Ř – neschází se 

        (zřízena usnesením č. 27/00 ze dne 18. 1. 2000) 
 
 
Tajemník: Helena Hrubešová 
 Jméno a příjmení: 

 
1. Ing. arch. Ivana Vitoušová 

předseda 
  
2. Ing. Monika Šilarová 
  
3. Aleš Nedvídek 
  
4. Ing. arch. Petr Jakl 
  
5. Ing. arch.  Filip Horatschke 
  
6. Ing. arch. Jan Duda 
  
7. Ing. arch. Jaroslav Stránský 
  
8. Ing. arch. Petr Stolín 
  
9. Ludvík Lavička 

příloha k usnesení č. 1013/2014
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2. ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 
 

   P R O    P A R K O V A C Í    S Y S T É M– neschází se 

        
   (zřízena usnesením č. 217/06 ze dne 30. 11. 2006) 

 
Tajemník: Martin Zach 
 

 Jméno, příjmení 

1 
 

Milan Šír - předseda          

2 
 

Ing. Ondřej Červinka         

3 
 

Michal Chlupáček 

4 
 

Mgr. Miloš Krčmář 

5 
 

Ing. Radomil Mrklas 

6 
 

Ing. Tomáš Pozner 

7 
 

Ing. Ivan Landsmann 

8 
 

Peter Odrobina 

9 
 

Ing. Pavel Rychetský 

10 Antonín Ročňák 

11 Ing. Vlastimil Malý 

12 Mgr. Jiří Šolc 

13 Bc. Zuzana Kocumová 

14 Mgr. Pavel Harvánek 

15 Jiří Bělohlávek 

16 Ing. Pavel Bernát 

17 Ing. František Hruša 
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3. ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 

Název:   R A DA   D I V A D L A   F. X.  Š A L D Y    

      (zřízena usnesením č. 367/07 ze dne 19. 6. 2007) 
 

Tajemník:  
 
 Jméno a příjmení: 

 
1. PhDr. Radmila Hrdinová 

předsedkyně skupiny 
  
2. PhDr. Helena Havlíková 
  
3. Ing. Eva Kočárková 

SOS 
  
4. František Dáňa 
  
5. Mgr. Tomáš Kolafa 
  
6. Mgr. Alena Zemančíková 
  
7. Mgr. Dagmar Cvrčková 
  
8. Ing. Ondřej Červinka 
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