USNESENÍ
Z 1. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 6. 1. 2015

USNESENÍ Č. 1/2015
Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec
Rada města po projednání
bere na vědomí
předložený Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec
a ukládá
Tiborovi Batthyánymu, primátorovi města, předložit Program prevence kriminality na rok 2015
pro město Liberec ke schválení zastupitelstvu města.
T: 1. jednání ZM dne 29. 1. 2015

Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy - uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o úhradě újmy
Tento bod byl stažen z programu jednání.

USNESENÍ Č. 2/2015
Uplatnění žádosti o dotaci SFDI ČR
"Cyklostezka za ČOV, Liberec"
Rada města po projednání
schvaluje
uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na akci „Cyklostezka za
ČOV, Liberec“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a v případě kladného rozhodnutí
realizaci akce

a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. v souladu s vyhlášenými podmínkami pro poskytnutí dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akce „Cyklostezka za
ČOV, Liberec“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR
T: 1/2015
2. nárokovat potřebné finanční prostředky do rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok
2015 pro akci „Cyklostezka za ČOV, Liberec“
KT: 1/2015
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USNESENÍ Č. 3/2015
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
bere na vědomí
žádosti
1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 –
„P reservé“ na komunikaci ul. Konopná pro držitele ZTP Evu Mičánovou
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 –
„P reservé“ na komunikaci ul. Slavíčkova pro držitele ZTP Ing. arch. Jiřího Stuchlíka
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 –
„P reservé“ na komunikaci ul. Mánesova pro držitele ZTP Jiřího Křivánka
4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 –
„P reservé“ na komunikaci ul. Na Perštýně pro držitele ZTP/P Jiřího Šelemberka
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
ve spolupráci s Ing. Filipem Galnorem, členem rady města, a příslušnou komisí rady města,
provést revizi stávajících závazných podmínek pro přidělování vyhrazených parkovacích míst pro
invalidy, připravit návrh na úpravu těchto závazných podmínek a předložit je radě města
k projednání.
T: duben 2015

USNESENÍ Č. 4/2015
Dodatek č. 17 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy
Rada města po projednání
bere na vědomí
návrh dodatku č. 17 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.,
schvaluje
uzavření dodatku č. 17 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.,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 17
ke Smlouvě č. 10/09/0149.
T: 1/2015
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USNESENÍ Č. 5/2015
Záměr Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace,
pronajmout nevyužívané nebytové prostory školy na dobu neurčitou
Rada města po projednání
souhlasí
se záměrem Základní školy Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, pronajmout
nevyužívané nebytové prostory dle důvodové zprávy na dobu neurčitou
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,
informovat ředitele ZŠ o usnesení RM.
T: ihned

USNESENÍ Č. 6/2015
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č.
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013
Rada města po projednání
stanoví
rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – vymezení kratší doby nočního klidu v noci ze dne 10. 1.
2015 na den 11. 1. 2015 od 01:00 h do 06:00 h, na žádost společnosti Raul, s.r.o., se sídlem Elišky
Krásnohorské 5, Praha 1, 110 00, IČ 25608673, z důvodu koncertu hudební skupiny a likvidace
zvukového zařízení a pódia na nám. Dr. E. Beneše v rámci konání závodu Jizerská 50
a ukládá
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 7/2015
Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Na Výběžku
118, příspěvková organizace za období roků 2012 a 2013
Rada města po projednání
schvaluje
protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,
příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013.

USNESENÍ Č. 8/2015
Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola praktická, Liberec,
Gollova 394/4 za období roků 2012 a 2013
Rada města po projednání
schvaluje

3

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4,
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013.

USNESENÍ Č. 9/2015
Dohoda o spolupráci na překlenovací období v oblasti tvorby a aktualizace
Účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné
správy Libereckého kraje ÚMPS.DTM.DMVSLK
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření „Dohody o spolupráci na překlenovací období v oblasti tvorby a aktualizace Účelové
mapy povrchové situace Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého
kraje ÚMPS.DTM.DMVSLK“ s Libereckým krajem, jejíž návrh je součástí přiložené důvodové
zprávy
a ukládá
Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit činnosti související s podpisem této dohody
ze strany statutárního města Liberec.
Termín: do 28.2.2015

USNESENÍ Č. 10/2015
IRRM Rochlice - Oznámení ve změně v IPRM č. 8
Rada města pro projednání
schvaluje
1. Změny v dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
2. Oznámení o změně v IPRM č. 8
a ukládá
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit předložení
Oznámení o změně v IPRM č. 8 Ministerstvu pro místní rozvoj.
T: 1/2015

USNESENÍ Č. 11/2015
Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“
Rada města pro projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a
řízení tematického IPRM“
a ukládá
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 1. 2015
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USNESENÍ Č. 12/2015
Žádost o povolení použití znaku města
Rada města po projednání
schvaluje
použití znaku města v rámci projektu „TIMEGARDEN.com“ společnosti Houstalgia Europe,
s. r. o., se sídlem Jablonecká 19, 460 01 Liberec, IČ: 02071754
a ukládá
Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora, vyrozumět
žadatele o usnesení rady města.

USNESENÍ Č. 13/2015
Schválení zahraniční cesty
Rada města po projednání
schvaluje
zahraniční cestu Tibora Batthyányho, primátora města, a Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora,
do Žitavy dne 15. ledna 2015.

USNESENÍ Č. 14/2015
Změna v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely
Rada města po projednání
schvaluje
změnu v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely panem Ing. Jindřichem
Fadrhoncem, tajemníkem magistrátu města:
1. ukončení dohody o užívání osobního automobilu Škoda Fabia, RZ: 2L6 6111, VIN:
TMBMD26Y674157985, uzavřené na základě usnesení Rady města Liberce č. 680/2013 ze
dne 10.9.2013, a to k datu 31.12.2014
2. následné přidělení Škody Octavia, RZ: 2L6 6112, VIN: TMBCA21ZX72112984, pro služební
i soukromé účely po podpisu příslušné dohody
3. znění dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely a uzavření této
dohody s uživatelem.
a ukládá
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, potvrdit příslušnou dohodu o užívání vozidla pro
služební i soukromé účely.
T: 01/2015

5

USNESENÍ Č. 15/2015
Jmenování vedoucího odboru kancelář primátora Magistrátu města Liberec
Rada města po projednání
jmenuje
na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec,
pana Petra Neuhäusera do funkce vedoucího odboru kancelář primátora Magistrátu města Liberec
dle důvodové zprávy s termínem nástupu do funkce od 7. ledna 2015,
a ukládá
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího odboru
kancelář primátora podle zákona.

V Liberci dne 13. ledna 2015

Mgr. Jan Korytář, v. r.
náměstek primátora

Tibor Ba tthyány, v. r.
primátor města
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