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U S N E S E N Í  

 Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 16. 12. 2003 

USNESENÍ Č. 159/03 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body I. – VI.: 

I. Prodej budov 
1. prodej nemovitostí: 

ideální podíl 50 % nemovitosti č. p. 571, ul. Zlínská, Liberec 3, na pozemku p. č. 4704 
ideální podíl 50 % na pozemcích p. č. 4704, 4705 
katastrální území: Liberec 
kupující v pořadí: 
1) Elsa Jahn, Eythstrasse 30, Halle, BRD, 

za nejvyšší nabídku vzešlou z VŘ: 450 000,- Kč 
splatnou nejpozději do dvou měsíců od přijetí nabídky (občanský zákoník § 602). Celá kupní 
cena byla uhrazena dne 30. 10. 2003. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

2) manželé Karel Ubry a Miluše Ubryová, Zlínská 571, Liberec 3 
Za kupní cenu 400 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

 
2. prodej nemovitostí: 

ideální podíl 50 % budovy č. p. 139, ul. Vojanova, Liberec 10  
ideální podíl 50 % pozemků p. č. 468, 469 
katastrální území: Františkov u Liberce 
kupující v pořadí: 
1. Ludmila Achatziová, Vojanova 139, Liberec 10 

Za kupní cenu 380 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

2. Ing. A. Urban, Máchova 8/1137, Praha 2  50 % 
Radim Urban, Máchova 8/1137, Praha 2  50 % 
Za kupní cenu 488 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1. 

II. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkům 
Doprodej podílu 2836/10000 na pozemcích: st. p. č. 5154 a p. p. č. 5155/1 v k. ú. Liberec 
spoluvlastnici z č. p. 419, ul. Sládkova, Liberec 2, s termínem podpisu KS do 90 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města: 
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
2836/10000    Podhorná Martina 
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III. Změna usnesení 
1. Prodloužení lhůty k podpisu  

a) Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 73/03/VI/14 ze dne 24. 6. 2003 a schvaluje prodej p. p. 
č. 18, trvalý travnatý porost, p. p. č. 371/1, ostatní plocha, p. p. č. 372, trvalý travnatý porost, p. 
p. č. 373/1, trvalý travnatý porost, p. p. č. 377/6, trvalý travnatý porost, p. p. č. 378, trvalý 
travnatý porost, v k. ú. Rudolfov, pro: 
manžele Ivana a Václavu Rindovy, bytem Ruprechtická 480/163, Liberec 14,  
za cenu 278 922,- Kč a podpis kupní smlouvy do 19. 12. 2003. 

b) Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 92/03/V/2/a ze dne 2. 9. 2003 a schvaluje prodej p. p. 
č. 3681/1, zahrada, v k. ú. Liberec, pro: 
Ivu a Jiřího Brožovy, Mikulášská 543/7, Liberec 4, za cenu 171 018,- Kč a podpis kupní 
smlouvy do 19. 12. 2003. 

 
2. Úprava platebních podmínek 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 136/02/VII/2 ze dne 1. 10. 2002 a schvaluje prodej dílu 
„a“ odděl. z p. p. č. 759, dílu „b“ odděl. z p. p. č. 762 oba sloučené do p. p. č. 762/2, p. p. č. 762/3 
odděl. z p. p. č. 762 v k. ú. Dolní Hanychov pro: 
Gabrielu Smolíkovou, bytem Spartakiádní 234, Liberec 8,    ideální polovina, 
manžele Jaromíra a Evu Smolíkovy, bytem Spartakiádní 234, Liberec 8,  ideální polovina, 
a úhradu celé kupní ceny ve výši 80 123,- Kč do 30. 11. 2004. 

IV. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 2107/25 a p. p. č. 2107/26 odděl. z p. p. č. 2107/1 

druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
manželé Vladimír a Jitka Tomáškovi, Dobiášova 859/12, Liberec 6 
Za kupní cenu 29 747,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

2. P. p. č. 2107/27 a p. p. č. 2107/28 odděl. z p. p. č. 2107/1 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
manželé Stanislav a Zdeňka Setikovští, Dobrovského 414/3, Liberec 2 
Za kupní cenu 41 213,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

3. P. p. č. 2107/29 a p. p. č. 2107/30 odděl. z p. p. č. 2107/1 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
manželé Miroslav a Ilona Böhmovi, Šimáčkova 448, Liberec 12 
Za kupní cenu 50 033,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

4. P. p. č. 2107/35 a p. p. č. 2107/36 odděl. z p. p. č. 2107/1 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
Jan Vidurek, Oldřichova 90/30, Liberec 1 
Za kupní cenu 47 513,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

5. P. p. č. 1493 
druh pozemku: trvalý travní porost 
katastrální území: Ruprechtice 
kupující: 
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Jitka Jiráková, Pod Skalkou 1249, Liberec 30 
Za kupní cenu 38 178,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

6. P. p. č. 756, 757, 758, 759, 768 
druh pozemku: zast. plocha/dvůr, trvalý trav. porost, ost. plocha, trvalý trv. porost, zast. 
plocha/zbořeniště 
katastrální území: Kateřinky u Liberce 
zrušeno usnesením č. 180/03 
 

7. P. p. č. 158/1 a p. p. č. 157/25 odděl. z p. p. č. 157/1 
druh pozemku: orná půda, trvalý travní porost 
katastrální území: Radčice u Krásné Studánky 
kupující: 
Jiří Havrda, Tyršova 512/13, Liberec 5 
Za kupní cenu 455 490,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

8. P. p. č. 2152/2, 2153 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Vesec u Liberce 
kupující: 
Karel a Maria Havelkovi, V Lučinách 119, Liberec 25 
Za kupní cenu 23 856,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

9. P. p. č. 1820/24 odděl. z p. p. č. 1820/20 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
kupující: 
manželé Jaroslav a Lenka Třešňákovi, Třebízského 3020, Teplice 
Za kupní cenu 817 110,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

10. P. p. č. 1137/18 odděl. z p. p. č. 1137/1 
druh pozemku: ost. plocha 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
kupující: 
Ing. Martina Rychecká, Ruská 156, Liberec 1 
Za kupní cenu 26 250,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

11. P. p. č. 1082  
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Rochlice u Liberce 
kupující: 
Jiří a Zuzana Šrajerovi, Rozstání 131, Světlá pod Ještědem 
Za kupní cenu 22 302,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

12. P. p. č. 217/5, 217/6 
druh pozemku: trvalý travnatý porost 
katastrální území: Pilínkov 
kupující: 
Jiří Kyselo, Maškova 116, Liberec 24 
Za kupní cenu 154 980,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

13. P. p. č. 323/34 vzniklé sloučením dílu „a“ odděl. z p. p č. 323/1 a dílu „b“ odděl. z p. p. č. 328, p. 
p. č. 328/2 vzniklé sloučením dílu „c“ odděl. z p. p. č. 323/1 a dílu „d“ odděl. z p. p. č. 328 
druh pozemku: ostatní plochy 
katastrální území: Horní Růžodol 
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kupující: 
REALBYT, s. r. o., Palachova 435/9, Liberec IV, IČ 62 24 14 94  
Za celkovou kupní cenu 110 880,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

14. P. p. č. 225 
druh pozemku: ost. komunikace 
katastrální území: Ostašov u Liberce 
kupující: 
Ing. Marcela Hortenská, Rezlerova 308, Praha 10 
Za kupní cenu 35 154,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

15. P. p. č. 252/61 odděl. z p. p. č. 252/60 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Machnín 
kupující: 
manželé David a Gabriela Kulhaví, Břetislavova 305, Liberec 8 
Za kupní cenu 161 490,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

16. P. p. č. 252/60 odděl. z p. p. č. 252/60 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Machnín 
kupující: 
Jaroslav a Zuzana Žižkovi, Mokrá 225, Liberec 33 
Za kupní cenu 161 490,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

17. P. p. č. 3838/6 
druh pozemku: zast. plocha 
katastrální území: Liberec  
kupující: 
Hana Bursová, U Opatrovny 522/18, Liberec 4 
Za kupní cenu 15 960,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

18. P. p. č. 5898/3 odděl. z p. p. č. 5898 
druh pozemku: ost. plocha 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
A G  MOTO, spol. s r. o., Žitavská 83/1, Liberec, IČ 48 28 81 52 
Za kupní cenu 286 125,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

19. P. p. č. 1065/3 
druh pozemku: zast. plocha 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Ladislav Kohout, B. Němcové 79/15, Liberec 1 
Za kupní cenu 17 640,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
 

20. P. p. č. 1189/1, 1189/3 odděl. z p. p. č. 1189 a 1379/2 odděl z p. p. č. 1379 
druh pozemku: travní porost, ost. plocha 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
PROCTUS DC s. r. o., IČ 25 46 58 48, Londýnská 51/2, Liberec 11 
Za kupní cenu 180 600,- Kč a podpis kupní smlouvy do 15. 3. 2004.  
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V. Výkup pozemků  
1. P. p. č. 1569/4 odděl. z p. p. č. 999/9, p. p. č. 1569/6 odděl z p. p. č. 1036, p. p. č. 1569/3 odděl. 

z p. p. č. 1037/1, p. p. č. 1569/8 odděl. z p. p. č. 1038/1, p. p. č. 1569/5 odděl. z p. p. č. 1053/2 dle 
GP č. 902-109/2003 a  
p. p. č. 1566/3 odděl. z p. p. č. 1053/1 dle GP č. 895-64/2003 
katastrální území: Růžodol I 
celkem o výměře 2170 m2  
od 
Marie Novotné, Žitavská 2534, Česká Lípa 
Václava Stránského, Oblouková 12, Liberec 12 
Elišky Suchánkové, Bílý Kostel nad Nisou 162 
Věry Tomešové, Markvartice 184, Jablonné v Podještědí 
za výkupní cenu 986 560,- Kč. 
 

2. P. p. č. 317/2 vzniklé z dílu „a“ odděl. z p. p. č. 317 a dílu „b“ oděl. z p. p. č. 316 dle GP 3517-
78/2003 
katastrální území: Ruprechtice 
od 
Ludvíka Halmicha a Jany Halmichové, Červeného 611/7, Liberec 6 
za výkupní cenu 17 760,- Kč. 
 

3. P. p. č. 2296/2 odděl. z p. p. č. 2296 dle GP č. 3517-78/2003 
katastrální území: Liberec 
od 
Ing. Milana Hofmana, Ludmily Hofmanové a Viery Hofmanové, Svojsíkova 946/15, Liberec 1, 
Ing. Martiny Váchové, Jiráskova 300/17, Liberec 13 
za výkupní cenu 1 440,- Kč. 

VI. Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice n. N.  

Prodej pozemků  
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 456/1 o výměře 752 m2 a p. p. č. 

457/2 o výměře 216 m2 v k. ú. Vratislavice n. N. manželům Ing. Kamilu a Soně Heideovým  za 
celkovou prodejní cenu 410 900,- Kč. 

2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 1980/4 o výměře 746 m2 v k. ú. 
Vratislavice n. N. Ing. Jaroslavu Sýkorovi za celkovou prodejní cenu 39 200,- Kč. 

USNESENÍ Č. 160/03 

Opční smlouva – Stavební bytové družstvo A + G Stadion 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh Opční smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Stavebním 
bytovým družstvem A+G Stadion, IČ 25 43 41 36, 

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
potvrdit předloženou Opční smlouvu. 

Termín: prosinec 2003 
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USNESENÍ Č. 161/03 

Nepeněžitý vklad Statutárního města Liberec do základního kapitálu 
Sportovního areálu Liberec, s. r. o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

nepeněžitý vklad Statutárního města Liberec do základního kapitálu společnosti Sportovní areál 
Liberec s. r. o., IČ 27 07 53 97, a to v následujícím rozsahu nemovitostí nacházejících se v k. ú. 
Horní Růžodol, obec Liberec: 
pozemek p. p. č. 306/1 o výměře 31 914 m2, ostatní plocha, sportoviště 
pozemek p. p. č. 308 o výměře 5 425 m2, zastavěná plocha, vč. objektu s číslem popisným 494 d  
pozemek p. p. č. 311/2 o výměře 825 m2, zastavěná plocha, pozemek s cizí stavbou bez č. p. 
pozemek p. p. č. 311/3 o výměře 2 460 m2, ostatní plocha, sportoviště 
pozemek p. p. č. 311/10 o výměře 1 761 m2, ostatní plocha, sportoviště 
pozemek p. p. č. 311/15 o výměře 1 241 m2, zastavěná plocha, pozemek s cizí stavbou bez č. p. 
pozemek p. p. č. 317/1 o výměře 477 m2, zastavěná plocha, zbořeniště   
Cena nemovitostí byla stanovena znaleckým posudkem č. 2016-108/2003, 2017-109/2003  
a 2018-110/2003 Ing. Josefa Nadrchala a činí 154 828 231,- Kč.  

USNESENÍ Č. 162/03 

Převod účasti Statutárního města Liberec ve společnosti Palmera spol. s r. o. na 
společníka Aleše Vavrušku, bytem Březový vrch 32, 460 15, Liberec XV – Starý 
Harcov 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr převodu obchodního podílu Statutárního města Liberec ve společnosti Palmera spol. s r. 
o., IČ 47 28 24 10, Železná ul. 2, Liberec, společníkovi Aleši Vavuškovi, bytem Liberec XV, 
Březový vrch 32, 

2. delegování Ing. Jiřího Veselky jako zástupce Statutárního města Liberec k účasti na valné 
hromadě společnosti Palmera spol. s r. o. a pověřuje jej projednat návrh smlouvy o vypořádání 
obchodního podílu. 

USNESENÍ Č. 163/03 

Návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku  

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
zajistit podepsání upravené Smlouvy o spolupráci s Českými drahami, akciovou společností. 

Termín: 31. 12. 2003 

USNESENÍ Č. 164/03 



Stránka 7/12 

Zrušení provozu Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

Mateřskou školu „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15, ke dni 31. 7. 2004, 

s c h v a l u j e  

vyřazení Mateřské školy „Jablíčko“ Liberec, Růžodolská 155/15, ze sítě škol a školských zařízení 
s účinností od 31. 7. 2004 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změny v síti škol a školských zařízení a zajistit jejich 
předání Krajskému úřadu Libereckého kraje.  

Termín: únor 2004 

USNESENÍ Č. 165/03 

Zrušení provozu Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

Mateřskou školu Liberec, Klicperova 414/2, ke dni 31. 7. 2004, 

s c h v a l u j e  

vyřazení Mateřské školy Liberec, Klicperova 414/2, ze sítě škol a školských zařízení s účinností 
od 31. 7. 2004 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změny v síti škol a školských zařízení a zajistit jejich 
předání Krajskému úřadu Libereckého kraje.  

Termín: únor 2004 

USNESENÍ Č. 166/03 

Zrušení provozu Základní školy Liberec, Růžodolská 118/26 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

Základní školu Liberec, Růžodolská 118/26, ke dni 30. 6. 2004, 

s c h v a l u j e  

vyřazení Základní školy  Liberec, Růžodolská 118/26, ze sítě škol a školských zařízení s účinností 
od 30. 6. 2004 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změny v síti škol a školských zařízení a zajistit jejich 
předání Krajskému úřadu Libereckého kraje.  

Termín: únor 2004 
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USNESENÍ Č. 167/03 

Otevřený dopis městským zastupitelům v Liberci – návrh odpovědi 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi na otevřený dopis městským zastupitelům v Liberci 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
zajistit předání odpovědi pisateli otevřeného dopisu Mgr. Jiřině Macháčkové.   

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 168/03 

Návrh na přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města 
Liberec – I. kolo výběrového řízení pro období prosinec 2003 až květen 2004 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozhodnutí správní rady fondu a rady města o přidělení dotací ze Zdravotního a sociálního fondu 
Statutárního města Liberce v řádném kole výběrového řízení pro období prosinec 2003 až květen 
2004 ve výši Kč 563 000,-  

a  u k l á d á  

Bc. P. Červinské, vedoucí odboru sociální péče, 
1. písemně vyrozumět žadatele s rozhodnutím zastupitelstva města, 

Termín: 31. 12. 2003 

2. uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací ze Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města 
Liberec se žadateli a zajistit proplacení schválených dotací. 

Termín: únor 2004 

USNESENÍ Č. 169/03 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2004 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberce na rok 2003 dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 170/03 

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2004 a 
návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2004 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2004 a plán hospodářské činnosti 
Statutárního města Liberec na rok 2004. 
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USNESENÍ Č. 171/03 

Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací 
na roky 2005 a 2006 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozpočtový výhled Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2005 a 2006. 

USNESENÍ Č. 172/03 

Podnět k pořízení 12. změny závazné části územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í  

s pořízením 12. změny závazné části územního plánu, 

s c h v a l u j e  

podněty č. 12/1, 12/2 

a  n e s c h v a l u j e  

podnět č. 12/3 
dle tabulky „Podněty číslo 12/1 – 12/3 pro 12. změnu závazné části územního plánu“. 

Podněty číslo 12/1 – 12/3 
pro 12. změnu územního plánu města Liberec   

Číslo  
pod- 
nětu 

Katast-
rální 
území 

Číslo 
parcel-
ní 

Číslo  
evidenční 

Stav dle 
platného  
územního 
plánu 

Požada- 
vek na 
změnu 
územního  
plánu 

Odborné stanovisko 
odboru strategie a územní koncepce 

12/1 Doubí 
u 
Liberce 

733/1, 
742/1, 
742/7, 
744/1 

KPS/6300/4/202 
OSU/7110/D243/03 

ostatní 
městská 
zeleň 
(ochranná, 
izolační) 

VP 
plochy 
průmyslo-
vé výroby, 
průmyslo-
vé areály 
(zóny)  
 

Pozemky přímo navazují na přirozený 
 biokoridor Plátenického potoka, který je  
součástí vymezeného systému ekologické  
stability. Vzhledem k tomu, že se pozemky  
nacházejí uvnitř průmyslové zóny, lze  
souhlasit s postoupením podnětu do 
procesu 
projednání. Nicméně, v procesu projedná- 
ní bude nutno dojít k dohodě s dotčenými  
orgány ochrany životního prostředí, ve 
smyslu stanovení podmínek k vlastní ochra- 
ně biokoridoru. 

12/2 Doubí 
u 
Liberce 

862/5, 
1031/1, 
1031/2 

KPS/6300/4/202 ostatní 
městská  
zeleň 
(ochranná, 
izolační)  
 

BČ 
bydlení 
čisté 

Změna funkce je sice možná, nicméně přes  
pozemky vede hlavní vodovodní řad. V  
případě realizace stavby bude třeba provést 
přeložku vodovodního řadu. 
V průběhu projednávání změny bude nutno 
zvážit způsob ochrany funkce bydlení vůči  
funkci výroby. 
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12/3 Radčice 
u 
Krásné 
Studán-
ky 

274/11, 
275, 
338/2, 
389/23, 
480/1, 
480/13, 
480/15, 
487, 
274/3, 
274/4, 
277/2, 
333/4, 
336/1 

OSU/7110/D171/03 plochy 
přírody  
a krajiny 

BV  
bydlení 
venkovské 

Jedná se o území nerozvojové, bez sítí,  
krajinářsky exponované a hodnotné.  
Tento podnět byl již zamítnut v procesu  
projednání územního plánu. 
Tento podnět byl opětovně podán apod.  
č. 5/15 zamítnut usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č. 49/03 ze dne 27. 5. 2003. 

USNESENÍ Č. 173/03 

Harmonogram pořizování změn závazné části územního plánu města Liberec – 
postup vyplývající z organizačního řádu 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav pořizování změn závazné části územního plánu 

a  s o u h l a s í  

s navrženým harmonogramem každoročního pořizování změn závazné části územního plánu 
v následujícím režimu: 

1. etapa 
Příjem podnětů/žádostí o změnu 1. 10. – 31. 3. 
Průběžné zpracování a příprava podnětů dle  
standardu činností 

 

Předložení Zastupitelstvu městského obvodu 
Liberec - Vratislavice n. N 

duben 

Seminář pro členy zastupitelstva a členy 
výborů 

duben/květen 

Předložení radě města  květen 
Předložení zastupitelstvu města květen 

 
2. etapa 
Příjem podnětů/žádostí o změnu 1. 4. – 30. 9. 
Průběžné zpracování a příprava podnětů dle 
standardu činností 

 

Předložení Zastupitelstvu městského obvodu 
Liberec - Vratislavice n. N 

říjen 

Seminář pro členy zastupitelstva a členy 
výborů 

říjen/listopad 

Předložení radě města  listopad 
Předložení zastupitelstvu města listopad 

Zastupitelstvo města má právo mimo uvedený harmonogram rozhodnout o pořízení změny 
závazné části územního plánu. 

USNESENÍ Č. 174/03 
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Změna Statutu města Liberce 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce.  

USNESENÍ Č. 175/03 

Poskytnutí další odměny neuvolněným členům rady města za 2. pololetí 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí další odměny za 2. pololetí 2003 neuvolněným členům rady města dle důvodové zprávy.  

USNESENÍ Č. 176/03 

Vyhlášení konání veřejné dražby dobrovolné  

Zastupitelstvo města po projednání 

s o u h l a s í  

s účastí Statutárního města Liberec v dražbě dobrovolné  

a  p o v ě ř u j e  

primátora města Ing. Jiřího Kittnera a náměstka primátora Ing. Pavla Krenka zastupováním města 
v této dražbě.  

USNESENÍ Č. 177/03 

Delegace na mimořádnou valnou hromadu SVS, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e  

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na mimořádnou valnou 
hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, 
konanou dne 19. 12. 2003 v Liberci, Mgr. Stanislava Cvrčka, člena Rady města Liberec.  

USNESENÍ Č. 178/03 

Protokol z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, při výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce 
52. Mateřské školy Broumovská 840, Liberec 6“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený Protokol z provedené kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, při výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce 52. Mateřské 
školy Broumovská 840, Liberec 6“. 
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USNESENÍ Č. 179/03 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na 1. pololetí 
2004 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

časový plán a obsah činnosti rady města na 1. pololetí 2004 

a  s c h v a l u j e  

časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na 1. pololetí 2004 jako otevřený materiál.  

USNESENÍ Č. 180/03 

Opětovné projednání bodu Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

v usnesení zastupitelstva města č. 159/03 v bodě Majetkoprávní operace v oddíle IV. Prodej 
pozemků operaci č. 6 - Prodej p. p. č. 756, 757, 758, 759, 768 v katastrálním území Kateřinky u 
Liberce. 
 

 

 

 

 
Ing. Jiří  K i t t n e r      v. r. Ing. Eva   K o č á r k o v á     v. r. 

primátor města náměstkyně primátora 
 


