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U S N E S E N Í  
Z 20. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 18. 11. 2014 

 

USNESENÍ Č. 1072/2014 

Dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. 
Šmídy č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o 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  

dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. Šmídy č. 
1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o 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 dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. Šmídy č. 
1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o 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: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1073/2014 

Žaloba společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., o nahrazení souhlasu s vydáním 
předmětu úschovy 

Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k zastupování statutárního města 
Liberec v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy  

Rada města po projednání 

b e r e  a  v ě d o m í  

žalobu společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy 
ze dne 20. srpna 2014, doplnění žaloby společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., o nahrazení 
souhlasu s vydáním předmětu úschovy ze dne 27. srpna 2014 a usnesení Okresního soudu v Liberci ze 
dne 7. listopadu 2014 o připuštění změny žaloby; 

s c h v a l u j e  

udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k zastupování statutárního města Liberec v řízení o 
nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy vedeném u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 
17 C 197/2014; 
a u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o., zajistit udělení plné moci k zastupování statutárního města Liberec v řízení 
o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy vedeném u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 
17 C 197/2014. 

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 1074/2014 

Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. 
Stolpersteine 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost Židovské obce Liberec a vydání souhlasu s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine do 
komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce dle následující specifikace  

 
1. Josefina Ledererová  
2. Robert Benda  
3. Elsa Bendová 
4. Fritz Taussig 
5. Marie Taussigová 
6. Hanna Taussigová  
7. MUDr. Siegfried Freund 
8. Klára Freund 
9. Friedrich Sommer  

 
  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce a vydat souhlas s umístěním 
pamětních kamenů tzv. Stolpersteine do komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce. 

T: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1075/2014 

Zapomenuté dějiny města Liberce - prodloužení termínu dočasného uzavření 
Galerie U Rytíře 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dočasné uzavření výstavy „Zapomenuté dějiny města Liberce“, která probíhá v budově radnice, a to 
prodloužení uzavření o termín od 1.12.2014 do 31.12.2014 z důvodu dokončení stavby radničního 
sklípku a kolaudace předmětné stavby, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit nezbytné kroky k dočasnému uzavření výstavy do 31.12.2014 a následně zajistit její opětovné 
otevření. 
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KT:12/2014 

USNESENÍ Č. 1076/2014 

Oprava komunikace Proletářská - kolaudace stavby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

navrhovaný postup Magistrátu města Liberce, odboru dopravy pro úspěšné dokončení kolaudace 
stavby spočívající v lokálních úpravách chodníku na komunikaci Proletářská a to:  
1. Vjezd do garáží na p.p.č. 12/2 
2. Vjezd k č. p. 178 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit realizaci požadavků Magistrátu města Liberce, odboru dopravy pro úspěšné dokončení 
kolaudace stavby spočívající v lokálních úpravách chodníku na komunikaci Proletářská a to 
1. Vjezd do garáží na p.p.č. 12/2 
2. Vjezd k č. p. 178 

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 1077/2014 

Zajištění Skalního masivu ul. Svobody – schválení Smlouvy č. 13144476 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. uzavření Smlouvy č. 13144476 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci - Zajištění Skalního masivu ul. Svobody,  

2. podání žádosti u poskytovatele dotace na úpravu harmonogramu čerpání dotace na rok 2015,  

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 č. 

13144476 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
2. zajistit podání žádosti u poskytovatele dotace na úpravu harmonogramu čerpání dotace na rok 

2015  

KT: 11/2014 

USNESENÍ Č. 1078/2014 

Zajištění úklidu budov ve vlastnictví města Liberce 

Záměr uzavření smluvního dokumentu mezi statutárním městem Liberec a 
Komunitními pracemi Liberec, o.p.s. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměr zajištění úklidu a údržby budov mezi Statutárním městem Liberec a o.p.s. Komunitní práce 
Liberec, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, IČO 27275558, prostřednictvím přímého zadání 
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veřejné zakázky v režimu tzv. in - house výjimky dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem majetkové správy, odborem právním a veřejných zakázek a oddělením 
provozu a správy budov předložit Radě města Liberce ke schválení příslušný smluvní dokument.   

Termín: bez zbytečného odkladu 
 

USNESENÍ Č. 1079/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 8 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 8 - 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. 
8 – DOTACE  statutárního  města  Liberec  na rok  2014 nejbližšímu jednání zastupitelstva města 
jako Informaci. 

USNESENÍ Č. 1080/2014 

Povolení přečerpání rozpočtu - vypnutí disponibility výdajů v systému GINIS pro 
odbor strategického rozvoje a dotací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení přečerpání rozpočtu – vypnutí disponibility výdajů v systému GINIS pro odbor 
strategického rozvoje a dotací  

u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit povolení přečerpání rozpočtu – vypnutí 
disponibility výdajů v systému GINIS pro odbor strategického rozvoje a dotací dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 1081/2014 

Majetkoprávní operace - Pacht pozemků  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pacht na část pozemku p. č. 1669/1 – 225 m² (zahrada), v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou za 
roční nájemné 2.475,- Kč pro paní Petru Zelinkovou. 

 
2. pacht na část pozemku p. č. 791/22 – 385 m² (zahrada), a na část pozemku výpůjčku p. č. 791/22 

– 315 m² (údržba pozemku-bezplatně), v k. ú. Doubí u Liberce na dobu neurčitou za roční 
nájemné 3.850,- Kč pro manželé Petru Bělobrádkovou  a Jana Bělobrádka, 
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a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k uzavření pachtovních smluv. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 1082/2014 

Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 2520/2/97/093 (pozemek p. č. 360/5, k. ú. Liberec) 
Dodatkem č. 1 z  pana Arnošta Jirgese  na paní Irenu Jirgesovou. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy  
reg. č. 2520/2/97/093 ze dne 25. 7. 1997 zůstávají v platnosti; 

a  u k l á d á   

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

 T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 1083/2014 

Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/03/0197 dohodou ke dni 31.12.2014, dle smlouvy čl. 5, 
odstavec 1a), na části pozemků p. č. 139/1, 140 (zahrada, sekání trávy a údržba pozemku), k. ú. Starý 
Harcov pro paní Libuši Vetiškovou, 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 1084/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem garáže v ul. Sadová 62, Liberec 5 pro pana Martina Němce, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez 
DPH, smlouva na dobu neurčitou.     

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 1085/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN + přípojková skříň/  na 
pozemku/cích/p. č.1583/50, 1583/104, 1583/51, 1583/53, 1583/52, k. ú. Rochlice u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy 
1.000,- Kč bez DPH. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 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 

2. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 
1583/138, 1583/140, 1583/221, 1583/143, 1583/122, 1583/128, 1583/194  k. ú. Rochlice u 
Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 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. 

3. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/ p. č. 
1586/233, 1586/234, 1586/239, 1586/247, 1586/256, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpok1adu složení zálohy ve výši 
1.800,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 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. 

4. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/ p. 
č.620/2, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za předpokladu složení zálohy ve výši 1.600,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě 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. 

5. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 
385/1, k. ú. Pilínkov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
předpokladu složení zálohy ve výši 11.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě 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. 

6. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje 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. 1067, k. ú. Machnín, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č. 852/1, a 852/3 k. ú. Machnín, jehož vlastníkem je v současné době: Udatná Naděžda. 
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Předpokládaná cena za zřízení služebnosti je 45.200,- Kč bez DPH. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu 

7. Rada města dne 18.11.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení splaškové kanalizace, vstup a vjezd pro její provozování a udržování  
na pozemku/cích/ p. č. 974, 975 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. 928, k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v  současné době: 
Bednářová Monika Ing., za předpokladu složení zálohy ve výši 5.000,-Kč bez DPH.  Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu 

8. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty  na pozemku p. č. 843/1, 
k. ú. Ruprechtice, na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 2118/39 (součástí 
pozemku je budova č. p. 1265) a p.p.č. 2118/5, jehož vlastníky v současné době jsou:  Bydžovský 
Oto, Chotěborová Zuzana Ing., Futera Pavel, Holečková Kateřina, Karpiaková Viera, Kutílek Jan,  
manželé Mališka Jiří a Mališková Jindra, Melšová Marie, Ottová Tamara Ing., Pacanová Jana, 
Skalina František, manželé Stodůlka Jaroslav Ing. a Stodůlková Helena Ing., Teichmann Jakub, 
manželé Teichmann Petr Ing. a Teichmannová Ivana, THANO, s.r.o., Moskevská 658/41, 460 01  
Liberec 4 a dále pozemků p. č. 2118/40 (součástí pozemku je budova č. p. 1264) a p. č. 2118/6, 
jehož vlastníky v současné době jsou: manželé Azemi Fatbar, a Azemi Kateřina, CONNEX Plus, 
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00  Praha, Czarnocki Jerzy, Czarnocki Marek, Fialová Dagmar 
Mgr., Futera Pavel, manželé Hub Miroslav Ing., a Hubová Daniela, Jakimič Roman, Kopiták Petr, 
Makariv Štefan, manželé Martínek Konstantin Ing. a Martínková Alena Ing., Ottová Tamara Ing., 
Trita Martin Bc., Tritová Lucie Ing., Veverka Jaroslav Ing. Služebnost věcného břemene se 
zřizuje bezúplatně. 

9. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 
1429/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
předpokladu složení zálohy ve výši 1.200,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě 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. 

10. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelová přípojka NN/  na pozemku/cích/p. č. 
263, k. ú. Karlinky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 17.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 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. 

11. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelová přípojka NN/  na pozemku/cích/p. č. 
901, 910, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 20.000,- Kč bez DPH. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 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. 

12. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 
303/2, 1035,1036, k. ú. Machnín, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
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24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 48.200,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 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. 

13. Rada města dne 18.11.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno 
služebnosti inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, 
obnovy a výměny součásti distribuční soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 
2175, 2184/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ:24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 30.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 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. 

14. Rada města dne 18. 11. 2014 schvaluje 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. 76/36, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši  
1.400,- 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 

15. Rada města dne 18. 11. 2014 schvaluje 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 (přípojka kabelového vedení NN), 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 850, 1067, k. ú. Machnín, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 76.300,- 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. 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. Rada města dne 18. 11. 2014 schvaluje 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 (přípojka kabelového vedení NN), 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1026, k. ú. Machnín, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 25.000,- 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. Věcné břemeno služebnosti se 
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

17. Rada města dne 18. 11. 2014 schvaluje 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. 76/36, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši  
117.000,- 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. 
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18. Rada města dne 18. 11. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení HDPE trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemcích p. č.  1426/2,  k. ú. Rochlice u Liberce, na pozemku p. č. 1426/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch T-Mobile Czech 
Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČ 64949681, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
Obsahem služebnosti inženýrské sítě je právo budoucí oprávněné na Dotčené nemovitosti umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

19. Rada města dne 18. 11. 2014 schvaluje 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. 2426/1, 2331/1, 5635/1, 5673/1, 6038, 
6039, 6040, 6059, 6060, 6061, 6066, 6067, 6068, 6069, 6072, k. ú. Liberec a na pozemku/cích/ p. 
č. 336/1, 342/8, 349/7, 368, 370/1, 374/1, 374/2, 381/5, 381/6, 383/2, 384, 404, 590/1, 591, 843/1, 
1607, 1741/12, 1742/8, 1746/81, 1746/124, 1747/5, 1829, 1843, 1891/1, 1977/7, 1978, 2017/1, 
2018, 2022, 2023, 2031/3, 2066/10, 2076/7, 2077, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 110.600,- 
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. 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 vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 
          T: neodkladně 

 

 

USNESENÍ Č. 1086/2014 

Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  
a) zrušuje usnesení č. 918/2014 - 1 ze dne 16.9.2014  
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo 

uložení optického kabelu, vstup a vjezd pro provoz a udržbu na pozemku/cích/ p. č. 733/44,  
742/1, 742/15, 744/21, 744/33, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4, 
Duhová 1631/3, PSČ: 140 53,  IČ:264 70 411 za předpokladu složení zálohy ve výši 1.000,- Kč 
bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby inženýrské sítě. 

 
2.  
a) zrušuje usnesení č. 989/2014/8 ze dne 7. 10. 2014 
b) schvaluje 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 
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udržování na pozemku/cích/ p. č. 1501/1, 1507/3, 1508, 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 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 

 
3.   
a) zrušuje usnesení č. 394/2013/III/3 ze dne 4. 6. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu a plynovodních přípojek, příjezd a 

přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1089, 1099, 1116, 1128/5, 1130/2, 1130/30, k. 
ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 
567, za cenu 66.600,- 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. 

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

vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování  na pozemku/cích/ p. č. 1292, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 1284/1, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Ptáček František 
MUDr. a Ptáčková Zuzana MUDr., za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě.  

 
5.  
a) zrušuje usnesení č. 762/2014/11 ze dne 26. 8. 2014 
b) schvaluje 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: 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. 

 
6.  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/5 ze dne 17. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro 

opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 15.000,- 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 

 
7.  
a) zrušuje usnesení č. 919/2014/15 ze dne 16. 9. 2014 
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. 612/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve prospěch vlastníka pozemku st. č. 
2/3, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Kocián Kamil a 
Kociánová Monika, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 
612/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve prospěch vlastníka pozemku st. č. 2/1, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Horák Jiří Ing., Horáková Eva, za cenu 
5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě. 
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8.   
a) zrušuje usnesení č. 675/2014/9 ze dne 22. 7. 2014 
b) schvaluje 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. 8, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky 
složení zálohy ve výši 30.200,- Kč bez DPH.  

 
9.   
a) zrušuje usnesení č. 548/2013/I/7 ze dne 16. 7. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a přípojek, příjezd a přístup 

pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 125.125,- 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 

 
10.  
a) zrušuje usnesení č. 548/2013/I/4 ze dne 16. 7. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu, příjezd a přístup pro opravy 

a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 25.250,- 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 

 

Žádost o udělení výjimky ze směrnice rady města č. 3/2014 RM - část B, článek 6.18 
- VZMR „Oprava stěrkových podlah ZOO Liberec“ 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 1087/2014 

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 
s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 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. 1088/2014 

Změna usnesení RM č. 1037/2014 

Rada města po projednání  
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z r u š u j e  

část usnesení RM č. 1037/2014 ze dne 21. 10. 2014 ve znění: 
„a ukládá Ing. Pavlíně Tvrdíkové, Ph.D. zajistit podpis darovací smlouvy“. 

USNESENÍ Č. 1089/2014 

Smlouva o výpůjčce panoramatické kamery podle ustanovení § 2193 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu o výpůjčce panoramatické kamery podle ustanovení § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření smlouvy o 
výpůjčce panoramatické kamery podle ustanovení § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1090/2014 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Karlem Vancem a Statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava střešního pláště tribuny jižní a severní FC Slovan 
Liberec“ mezi Karlem Vancem a Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření dodatku č. 1 mezi Karlem 
Vancem a statutárním městem Liberec. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 1091/2014 

Veřejná zakázka na dodávky "Otevřené město Liberec" - schválení jmenování 
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Jmenování komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku na dodávku služeb „Otevřené 
město Liberec“, ve složení:  
Jakub Stodůlka (náhradník: Ing. Zbyněk Vavřina), Hana Hynčicová (náhradník: Ing. Petra 
Kolářová), Mgr. Lucie Šťastná (Jana Moravcová); 
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2. Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku na dodávku služeb 
„Otevřené město Liberec“, ve složení:  

Ing. Zbyněk Vavřina (náhradník: Hana Hynčicová), Ing. Petra Kolářová (Jakub Stodůlka), Mgr. 
Martina Rosenbergová (náhradník: Ing. Jiří Rutkovský), Ing. Jindřich Fadrhonc (náhradník: 
Miroslav Křepel), Mgr. Lucie Šťastná (Jana Moravcová);  

u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení,  
1. realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky „Otevřené město Liberec“ dle schválené 
zadávací dokumentace, schválené formy veřejné soutěže a v souladu s předloženou důvodovou 
zprávou. 

T: neprodleně 
 
2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1092/2014 

Smlouva o implementaci a poskytování služeb, mobilní aplikace inCity 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o implementaci a poskytování služeb mezi statutárním městem Liberec a 
společností Intelis, s.r.o., se sídlem: třída Národní svobody 209/23, 397 01 Písek, IČ: 28080301 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis smlouvy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1093/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 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. 1094/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce statutárního města Liberec na jednání Valné hromady 
společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem, Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec, která se bude konat 
28. listopadu 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti 
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a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání. 

T: 27.11.2014 

USNESENÍ Č. 1095/2014 

Organizační zajištění ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 27. listopadu 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
I. část 
1. Zahájení 
2. Zpráva registračního úřadu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Liberec 
3. Představení členů zastupitelstva města a složení slibu  

 
II. část 
1. Schválení programu zasedání; určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 
2. Zřízení volební a návrhové komise a schválení jejích členů a předsedy 
3. Stanovení počtu členů rady města, počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva a určení     
     jejich funkcí vč. určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti 
4. Volba primátora města 
5. Volba náměstků primátora 
6. Volba členů rady města 
   
P ř e s t á v k a 
 
7. Diskuse občanů   
8. Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního města Liberec dle   
    ust. § 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně  
    některých souvisejících zákonů, v platném znění 
9. Přijetí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných  
    hasičů na rok 2014 
10. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
11.  Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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V Liberci dne 25. listopadu 2014 
 

 
 

 
 
 

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


