
 

U S N E S E N Í  

 Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 27. 1. 2004 

USNESENÍ Č. 1/04 

Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

z v o l i l o  

Danuši  J a h e l k o v o u 
do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci pro volební období r. 2004 – 2008. 

USNESENÍ Č. 2/04 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města pro projednání  

s c h v a l u j e   

majetkoprávní operace uvedené pod body I. – VIII. 

I. Prodej budov 
1. budova č. p. 118, ul. Barvířská, Liberec 3 

pozemek p. č. 1567/1 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Sportovní areál Ještěd a. s., IČ 25 43 79 41, se sídlem Liberec 9, Kubelíkova 74/16, PSČ 460 07 
Za kupní cenu 2 383 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 

2. budova č. p. 938, ul. Haškova, Liberec 6 
staženo z pořadu jednání 

II. Prodej nebytových jednotek 
Prodej nebytové jednotky č. 686/006 v budově č. p. 686, ul. Lesní (Masarykova), Liberec 1, vč. podílu 
1579/7229 na budově a pozemku p. č. 2954 v k. ú. Liberec, 
kupující: 
Josef Špalek, Na Ostrově 692, Liberec 25 – Vesec 
Za kupní cenu 1 860 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvě do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

III. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkům 
1. Doprodej podílu 1830/10000 na pozemcích: st. p. č. 5678, p. p. č. 5673/16 a p. p. č. 5673/17 v k. ú. 

Liberec spoluvlastnici z č. p. 1080, nám. Žižkovo, Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
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Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1830/10000   Richterová Jaroslava 
    

2. Doprodej pouze podílu 1287/5480 na st. p.č. 1706 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 319, ul. 
Jungmannova, Liberec 3. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1287/5480  manželé Michal Miloslav 

a Michalová Lyvie 

IV. Změna usnesení 
1. Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 
a) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 

č. 881/007 v budově č. p. 881, nám. Tržní, Liberec 1, včetně spoluvlastnického podílu 1223/10000 
na budově a pozemcích p. č. 577 a p. č. 576/2, k. ú. Liberec, do 9. 2. 2004. 

b) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej budovy č. p. 
172, ul. Železniční, Liberec 11, na pozemku p. č. 535 a pozemků 535, 538, k. ú. Růžodol 1, do 28. 
1. 2004. 

c) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej budovy č. p. 
697, ul. Masarykova, Liberec 1, na pozemku p. č. 2819/1 a pozemků p. č. 2819/1, 2820, k. ú. 
Liberec, do 19. 2. 2004. 

 
2. Změna kupujících 
a) Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 125/03/IV/1 ze dne 21. 10. 2003 a schvaluje prodej p. č. 

2/1, 2/6, 2/7, 8/4 v k. ú. Františkov u Liberce  
pro:  
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, IČO 00 04 27 22, podílem 28955/34708, 
Kemmlerovou Vlastu, Františkovská 47, Liberec 10, podílem 593/34708,  
Vlka Josefa, Františkovská 47, Liberec 10, podílem 593/34708,  
Richterovou Blanku, Františkovská 47, Liberec 10, podílem 591/34708,  
Plátkovou Marii, Františkovská 47, Liberec 10, podílem 591/34708,  
manžele Irenu a Jaroslava Chrasteckých, ul. Svornosti 998, Liberec 30, podílem 692/34708, 
manžele Josefa a Marii Kaněrovy, Františkovská 47, Liberec 10, podílem 700/34708,  
manžele Miroslava a Boženu Knapovy, Františkovská 47, Liberec 10, podílem 700/34708,  
manžele Ing. Pavla a Mgr. Irenu Kubíkovy, Bukovina 66, Turnov, podílem 700/34708 
za celkovou cenu 344 130,- Kč a podpisem kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  

b) Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 125/03/IV/6 ze dne 21. 10. 2003 a schvaluje prodej p. p. č. 
5605, zahrada, v k. ú. Liberec  
pro 
Viktora a Janu Pokorných, Dělostřelecká 1141/3, Liberec 14,  
za cenu 186 151,- Kč a podpis kupní smlouvy do 28. 2. 2004. 

V. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 238/3, p. p. č. 238/9 odděl. z 238/6 

druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Pilínkov 
kupující: 
manželé Miloslav a Věra Koňovi, Maškova 114, Liberec 24 
Za kupní cenu 7 206,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

2. P. p. č. 238/4, p. p. č. 238/8 odděl. z 238/6 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Pilínkov 
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kupující: 
manželé Alois a Marie Petrovi, Maškova 113, Liberec 24 
Za kupní cenu 5 650,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

3. P. p. č. 238/5 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Pilínkov 
kupující: 
manželé Vilém a Ivana Němcovi, Maškova 115, Liberec 24 
Za kupní cenu 620,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

4. P. p. č. 238/7 oddělené z 238/6 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Pilínkov 
kupující: 
manželé Jan a Jaroslava Vobořilovi, Bílý Kostel 127 
Za kupní cenu 3 330,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

5. P. p. č. 1706, 1707 
druh pozemku: zahrada, zastavěná plocha 
katastrální území: Vesec u Liberce 
kupující: 
Michaela Andělová, Dobiášova 861/16, Liberec 6 
Za kupní cenu 135 576,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

6. P. p. č. 62/13 
druh pozemku: travní porost 
katastrální území: Machnín 
kupující: 
manželé Eduard a Hana Nevečeřalovi, Vlnařská 837, Liberec 1 
Za kupní cenu 117 420,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

7. P. p. č. 790/2 
druh pozemku: zahrada 
katastrální území: Machnín 
kupující: 
manželé Marek a Jana Stejskalovi, Českolipská 83, Liberec 33 
Za kupní cenu 118 285,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

8. P. p. č. 5971/2 odděl. z p. p. č. 5971 
druh pozemku: ostatní plocha 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Ondrej Slovák, Na Ladech 200/21, Liberec 1 
Za kupní cenu 33 912,- Kč a podpis kupní smlouvy do 27. 4. 2004.  
 

9. P. p. č. 5177/1 a p. p. č. 5177/5 
druh pozemku: zahrady 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
Bohuslav a Zdena Čápovi, Dobrovského 423/10, Liberec 2 
Za kupní cenu 911 655,- Kč a podpis kupní smlouvy do 12. 3. 2004.  
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VI. Směna pozemků 
Směna p. p. č. 257/1 díl „b“ oddělený z 257/1, p. p. č. 238/6 oddělené z 238/6, zahrada, ostatní plocha, 
v k. ú. Pilínkov v majetku Statutárního města Liberec, IČO 262 978,  
za 
p. p. č. 250 díl „a“ oddělený z 250, ostatní plocha, v majetku Jiřího Vrány, Puškinova 15, Liberec 24, 
s finančním dorovnáním pro Statutární město Liberec za cenu 7 659,- Kč. 

VII. Nabytí majetku 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí majetku vydraženého dne 18. 12. 2003 ve veřejné dražbě 
dobrovolné za částku 25 000 000,- Kč: 
průmyslový objekt na p. p. č. 2595 a p. p. č. 2595,  
průmyslový objekt (zámeček) č. p. 41 Liberec V – Kristiánov na p. p. č. 2597 a p. p. č. 2597, 
objekt bydlení č. p. 9 Liberec V – Kristiánov na p. p. č. 2598 a p. p. č. 2598, p. p. č. 2594/1, p. p. č. 
2594/2, p. p. č. 2596 a p. p. č. 2601, 
vše v k. ú. Liberec.  

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

Prodej pozemku  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 623 o výměře 41 m2 v k. ú. Vratislavice n. 
N. manželům Ing. Tomášovi a Zuzaně Urbánkovým, za celkovou prodejní cenu 17 200,- Kč. 

Výkup pozemku  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p. p. č. 935/9 o výměře 97 m2 v k. ú. Vratislavice n. 
N. od manželů Miroslava a Simony Malánových za dohodnutou cenu 38 800,- Kč s tím, že správní 
poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a za ověření podpisů na kupní smlouvě uhradí 
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N. 

Převod pozemku  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 1933/7 v k. ú. Vratislavice n. 
N. z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Statutárního města Liberec. 

USNESENÍ Č. 3/04 

Doplnění usnesení č. 146/2003 o souhlas se zřízením zástavního práva 
k pozemkům pro Stavební bytové družstvo A+G Stadion 

Zastupitelstvo města pro projednání  

s c h v a l u j e   

doplnění usnesení č. 146/03 o odstavec c) takto:  
„c) zřízení zástavního práva zastavěných pozemků: p. č. 323/31, 323/32, 323/29, 323/28 v k. ú. 

Horní Růžodol, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s., 
nebo jiné banky, jež poskytne hypoteční úvěr, ke krytí hypotečního úvěru pro Stavební bytové 
družstvo A+G Stadion, IČO 25 43 41 36, ve výši max. 65 mil. Kč. Tyto pozemky jsou ve 100 % 
vlastnictví Statutárního města Liberec.“ 

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
potvrdit příslušnou zástavní smlouvu. 

Termín: březen 2004 
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USNESENÍ Č. 4/04 

Pozemky doporučené ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. k bezúplatnému převodu 
z vlastnictví státu a ve správě PF ČR na Statutární město Liberec  

Zastupitelstvo města pro projednání  

s c h v a l u j e   

předložený návrh pozemků – p. p. č. 332, 1722/1, 1722/3, 1736, 1738, 1739/2, 1740, 1795/2, 1813 
a 1817 v k. ú. Liberec a p. p. č. 270 v k. ú. Františkov u Liberce, doporučené k žádosti města o 
bezúplatný převod pozemků ve smyslu zák. č. 95/1999 Sb. v platném znění, a to z vlastnictví státu 
a ve správě Pozemkového fondu ČR na Statutární město Liberec. 

USNESENÍ Č. 5/04 

Městský fond rozvoje bydlení  

Zastupitelstvo města pro projednání  

s c h v a l u j e   

předložený návrh přidělení finančních prostředků pro rok 2004 - akce schválené a rozestavěné 
z předchozích let 
a) Ing. František Benč, Sáňkářská 341, 460 08, Liberec 19, Ing. Jaroslav Rychecký, Pod 

Ještědem 288, 460 08, Liberec 19, 
lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Sáňkařská, ve výši 0,4 mil. Kč; 

b) Slavomír Janošík, 28. října 59/42, Liberec 7, 460 07, IČ 12 05 71 51, 
lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická, Strakonická, Erbenova, 
ve výši 2,0 mil. Kč; 

c) Zahradní Město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec 1, 460 01, IČ 25 40 72 36,  
lokalita Zahradní město, ul. Vyhlídková, ve výši 3,5 mil. Kč; 

d) NOVÉ BYDLENÍ PAVLOVICE – družstvo, IČ 25 44 86 17;  
lokalita Pavlovice, ul. Selská, Na Mlýnku, ve výši 1,4 mil. Kč 

a  u k l á d á  

Ing. J. Veselkovi, náměstku primátora, 
zajistit uzavření příslušných smluv o poskytnutí příspěvku z MFRB 
a) Ing. František Benč, Sáňkářská 341, 460 08, Liberec 19, Ing. Jaroslav Rychecký, Pod Ještědem 

288, 460 08, Liberec 19, 
lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Sáňkařská, ve výši 0,4 mil. Kč; 

b) Slavomír Janošík, 28. října 59/42, Liberec 7, 460 07, IČ 12 05 71 51, 
lokalita k. ú. Dolní Hanychov, ul. Písecká, Krumlovská, Prachatická, Strakonická, Erbenova, ve 
výši 2,0 mil. Kč; 

c) Zahradní Město Liberec a. s., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec 1, 460 01, IČ 25 40 72 36,  
lokalita Zahradní město, ul. Vyhlídková, ve výši 3,5 mil. Kč; 

d) NOVÉ BYDLENÍ PAVLOVICE – družstvo, IČ 25 44 86 17;  
lokalita Pavlovice, ul. Selská, Na Mlýnku, ve výši 1,4 mil. Kč. 

Termín: říjen 2004 
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USNESENÍ Č. 6/04 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec – 1. kolo 2004 

Zastupitelstvo po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytovaných v 1. kole 2004 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 1 300 000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. P. Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) seznámit písemně žadatele 1. vyhlášeného kola o dotace z Kulturního fondu Statutárního města 

Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

b) uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec a zajistit 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli. 

Termín: 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 7/04 

Sloučení Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8, a Zvláštní 
školy Liberec, Kašparova 73, se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7, 
v nástupnickou organizaci s novým názvem Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvková organizace 

Zastupitelstvo po projednání 

s c h v a l u j e  

1) sloučení Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8, a Zvláštní školy Liberec, 
Kašparova 73, jakožto organizací slučovaných se Zvláštní školou Liberec, Orlí 140/7, 
v nástupnickou organizaci s novým názvem Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou 
organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

2) vyřazení Zvláštní školy a Pomocné školy Liberec, Sázavská 556/8, a Zvláštní školy Liberec, 
Kašparova 73, ze sítě škol a školských zařízení s účinností k 1. 7. 2004; 

3) převod všech práv a závazků slučovaných organizací na Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

4) změnu a úplné znění zřizovací listiny Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové 
organizace, dle přílohy předloženého materiálu, s účinností k 1. 7. 2004 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
1) zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změn v síti škol a školských zařízení a jejich 

předání Krajskému úřadu Libereckého kraje; 
Termín: duben 2004 

2) předložit zřizovací listinu Speciální školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, 
v upraveném znění k podpisu Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města. 

Termín: červen 2004 
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USNESENÍ Č. 8/04 

Sloučení Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, se Základní školou Liberec, 
Aloisina výšina 642, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, Aloisina 
výšina 642, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo po projednání 

s c h v a l u j e  

1) sloučení Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, jakožto organizace slučované, se Základní 
školou Liberec, Aloisina výšina 642, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, 
Aloisina výšina 642, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

2) převod práv a závazků slučované organizace na Základní školu, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

3) vyřazení Základní školy Liberec, Dvorská 447/29, ze sítě škol a školských zařízení s účinností 
k 1. 7. 2004; 

4) změnu a úplné znění zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Aloisina výšina  642, 
příspěvkové organizace, dle přílohy předloženého materiálu 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
1) zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změn v síti škol a školských zařízení a zajistit jejich 

předání Krajskému úřadu Libereckého kraje; 
Termín: duben 2004 

2) předložit zřizovací listinu Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové 
organizace, v upraveném znění k podpisu Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města. 

Termín: červen 2004 

USNESENÍ Č. 9/04 

Sloučení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, se Základní školou Liberec, 
Sokolovská 328, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, Sokolovská 
328, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo po projednání 

s c h v a l u j e  

1) sloučení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, jakožto organizace slučované, se Základní 
školou Liberec, Sokolovská 328, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

2) převod všech práv a závazků slučované organizace na Základní školu, Liberec, Sokolovská 328, 
příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

3) vyřazení Základní školy Liberec, nám. Míru 212/2, ze sítě škol a školských zařízení s účinností 
ke dni 1. 7. 2004; 

4) změnu a úplné znění zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 
organizace, dle přílohy předloženého materiálu 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
1) zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změn v síti škol a školských zařízení a jejich 

předání Krajskému úřadu Libereckého kraje; 
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Termín: duben 2004 
2) předložit zřizovací listinu Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace, 

v upraveném znění k podpisu Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města. 
Termín: červen 2004 

USNESENÍ Č. 10/04 

Zřízení Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace, vč. 
odloučeného pracoviště Stará 107; 
Sloučení Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, se Základní školou Liberec, 
Křížanská 80, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvkovou organizaci 

Zastupitelstvo po projednání 

s c h v a l u j e  

1) změnu zřizovací listiny Základní škola Liberec, Křížanská 80, ve smyslu vyřazení 
odloučeného pracoviště Ostašovská 100 a změnu předmětu činnosti, ze které se vypouští 
činnost mateřské školy, s účinností k 1. 7. 2004; 

2) změnu zřizovací listiny Základní škola Liberec, Heřmánkova 95, ve smyslu vyřazení provozu 
odloučeného pracoviště Stará 107 a změnu předmětu činnosti, ze které se vypouští činnosti 
mateřské školy, s účinností k 1. 7. 2004; 

3) zřízení Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvková organizace včetně odloučeného 
pracoviště Stará 107 a zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení, s účinností k  
1. 7. 2004; 

4) převod všech práv a závazků odloučených pracovišť Základní školy Liberec, Křížanská 80, a 
Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, na nově zřízenou Mateřskou školu, Liberec, 
Ostašovská 100, příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

5) zřizovací listinu Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvková organizace; 

6) sloučení Základní školy Liberec, Heřmánková 95, jakožto organizace slučované, se Základní 
školou Liberec, Křížanská 80, v nástupnickou organizaci Základní škola, Liberec, Křížanská 
80, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2004; 

7) vyřazení Základní školy Liberec, Heřmánkova 95, ze sítě škol a školských zařízení, 
s účinností k 1. 7. 2004;  

8) převod všech práv a závazků slučované organizace na Základní školu, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvkovou organizaci, s účinností k 1. 7. 2004; 

9) změnu a úplné znění zřizovací listiny Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové 
organizace, s účinností k 1. 7. 2004 

a  u k l á d á  

D. Helšusové, náměstkyni primátora, 
1) zajistit vypracování podkladů pro uplatnění změn v síti škol a školských zařízení a jejich 

předání Krajskému úřadu Libereckého kraje; 
Termín: duben 2004 

2) předložit zřizovací listiny Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100,  příspěvkové organizace, 
a Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace, k podpisu Ing. Jiřímu 
Kittnerovi, primátorovi města. 

Termín: červen 2004 
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USNESENÍ Č. 11/04 

Protokol z kontroly dodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, při výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce 14. 
Mateřské školy Žitavská 68, Liberec 11“ v návaznosti na realizaci díla na 
technickém a právním odboru Statutárního města Liberec 

Zastupitelstvo města pro 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 14. MŠ 
Žitavská 68, Liberec 11“ v návaznosti na realizaci díla na technickém a právním odboru 
Statutárního města Liberec. 

USNESENÍ Č. 12/04 

Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení 
rozpočtovaných prostředků na položce 5229, org. 107360, odboru cestovního 
ruchu Statutárního města Liberec na akci „Veletrh dětské knihy“ a kontroly 
čerpání dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec na akci „Veletrh 
dětské knihy“ realizované v roce 2003 

Zastupitelstvo města pro projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený „Protokol z kontroly účelného, hospodárného a efektivního vynaložení rozpočtovaných 
prostředků na položce 5229, org. 107360, odboru cestovního ruchu Statutárního města Liberec na 
akci „Veletrh dětské knihy“ a kontroly čerpání dotace z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec na akci „Veletrh dětské knihy“ realizované v roce 2003. 

USNESENÍ Č. 13/04 

Nerealizování kontrolních akcí zařazených do plánu kontrol kontrolního výboru 
pro rok 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu kontrolního výboru o nerealizování kontrolních akcí zařazených do plánu kontrolní činnosti 
kontrolního výboru na rok 2003. 

USNESENÍ Č. 14/04 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2004 

Zastupitelstvo města pro projednání  

s c h v a l u j e   

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2004 

a  u k l á d á  

Bc. A. Vereščákové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, 
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
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předložit zastupitelstvu města. 
Termín: 31. 12. 2004 

USNESENÍ Č. 15/04 

Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2003  

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 
33/03 - Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2003 

Termín: leden 2004 
114/03 - Výstavba nájemních bytů, Smlouva o sdružení investorů a Mandátní smlouva o 

vykonávání správy domu, zajišťování provozu domů a pozemků  

Termín: leden 2004 
109/03 - Návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2003 

Termín: únor 2004 
132/03 - Souhlas se zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům Města a Stavebního 

bytového družstva SPEKTRUM  

Termín: duben 2004 
 
 

 

 

 

 
Ing.  Jiř í   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 
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