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U S N E S E N Í  

 Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 29. 1. 2009 

USNESENÍ Č. 1/09 

Volba náměstka primátora 

Zasedání zastupitelstva města 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  

b e r e  n a  v ě d o m í   

rezignaci Ing. Ivo Palouše na funkci náměstka pro rozvoj a územní plánování k datu 3. 2. 2009 

a  v o l í  

Ing. Františka Hrušu do funkce náměstka pro rozvoj a územní plánování k datu 4. 2. 2009. 

USNESENÍ Č. 2/09 

Volba člena rady města 

Zasedání zastupitelstva města 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  

v o l í  

Ing. Jána Piňka do funkce člena rady města.  

USNESENÍ Č. 3/09 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body: 

I. Prodej objektu 
Prodej objektu č. p. 294, ul. Ruprechtická, Liberec 1, vč. pozemku p. č. 1963/2, k. ú. Liberec,  
kupujícímu:  
UNIFIN, s. r. o., IČ: 627 41 811, se sídlem Liberec VII, Horní Růžodol, Dr. M. Horákové 12/82, 
PSČ 460 07, 
za kupní cenu 287.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace  zastupitelstvem města.  
 

II. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 829/3, k. ú. Liberec, 

kupující: 
Ing. Zdeněk Dítě, Miloslava Dítětová,  
za kupní cenu 44.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
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2. P. p. č. 1128/1, k. ú. Liberec, 

kupující: 
Irena Blažková, ideální podíl 50 % nemovitostí 
Irena Ellschlögerová, ideální podíl 50 % nemovitostí 
za kupní cenu 51.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 30 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

3. P. p. č. 3838/8, k. ú. Liberec, 
kupující: 
Jaroslava Benešová,  
za kupní cenu 24.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 30 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

4. P. p. č. 1275/1, 1275/14, 1275/16, 1275/17, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícím: 
Aleš Ledl, Petra Ledlová,  11,7 % nemovitosti 
Ing. Miroslav Macíček,  9,3 % nemovitosti 
Ing. Přemysl Pokorný, Eva Pokorná, 10,3 % nemovitosti 
Helena Slavíková,   6,9 % nemovitosti 
Michael Škoda, Dana Škodová,  13,8 %nemovitosti 
Bohuslav Urban, Ivanka Urbanová, 11,5 % nemovitosti  
Vladimír Vítek, Marcela Vítková, 10,0 % nemovitosti 
Ing. Jindřich Volek, Mgr. Jana Volková, 4,8 % nemovitosti 
Ing. Josef Vích, Viktorie Víchová, 21,7 % nemovitosti 
za kupní cenu 960.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

5. P. p. č. 70/93, k. ú. Staré Pavlovice, 
kupující: 
Radek Zdvihal, Miroslava Zdvihalová,  
za kupní cenu 88.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

6. P. p. č. 2107/7, k. ú. Starý Harcov, 
kupující: 
manželé Jiří a Zdeňka Blažkovanovi,  
za kupní cenu 52.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

7. P. p. č. 388/84, k. ú. Horní Hanychov,  
kupující: 
Ing. Jitka Jechová, za kupní cenu 3.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

8. P. p. č. 87/1, k. ú. Krásná Studánka, 
kupující: 
Vasyl Prodan,  
za kupní cenu 5.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 

9. P. p. č. 1116/6, k. ú. Machnín, 
Bod byl stažen. 
 

III. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 



 3

1. Prodej bytových jednotek: č. 487/001 a 488/011 v budově č. p. 487 - 488, ul. Hvězdná, 
Liberec 5, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemcích p. č. 1016/6 
a 1016/56, vše v k. ú. Liberec, s termínem podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

Č. j.  Podíl Vel. Plocha Příjmení a jméno 
Bydliště 

Cena %  
úhrady

487/001 2310/100000 3+1 80,26 Křížová Lenka 
 

812.000,- Kč 100 

488/011 1623/100000 2+1 56,33 manželé Macek Milan a  
Macková Marie 
 

595.000,- Kč 100 

2. Prodej bytové jednotky č. 491/001 v budově č. p. 491 - 492, ul. Hvězdná, Liberec 5, vč. 
spoluvlastnického podílu 3082/100000 na společných částech domu a pozemcích p. č. 1016/4 
a 1016/52, vše v k. ú. Liberec, s termínem podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

Č. j.  Podíl Vel. Plocha Příjmení a jméno 
Bydliště 

Cena %  
úhrady

491/001 3082/100000 3+1 80,26 manželé Brezány Petr 
a Brezánová Dana 
 

812.000,- Kč 100 

IV. Změna usnesení zastupitelstva města 
1. Změna termínu podpisu kupní smlouvy 

Zastupitelstvo města po projednání 
s c h v a l u j e 
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na prodej objektu krytu civilní obrany na Tržním 
náměstí, Liberec 1, a pozemků p. č. 2262/1, 2263/1, k. ú. Liberec, nejpozději do 30. 5. 2009. 

2. Zrušení usnesení – směna pozemků 
Zastupitelstvo města po projednání 
z r u š u j e 
usnesení č. 207/08/IV ze dne 27. 11. 2008 
a  u k l á d á 
doplnit dotčené pozemky do seznamu pozemků vyřazených z privatizačního procesu.  

Termín: 28. 2. 2009 
 
V. Majetkoprávní operace Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.   
1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 
Prodej obsazených bytových jednotek byl předkladatelem stažen.  

2.  Prodej pozemků  
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 60/2 o výměře 329 m2, oddělené z p. 

p. č. 60 dle GP č. 2756-1096/2008, při ul. Na Břehu v k. ú. Vratislavice nad Nisou manželům 
Stanislavovi a Kateřině Abrtovým, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou 
prodejní cenu 55.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu  kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
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2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 942/2 při ul. Pampelišková v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou manželům Lubošovi a Ing. Zdeňce Stančíkovým, za prodejní cenu 80,- 
Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu 23.100,- Kč splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

3) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 2672/9 při ul. Nad Školou, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, Martinovi Slavíkovi, za prodejní cenu 160,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní  cenu 19.300,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

4) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 2682/7, při ul. Nad Školou, v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou, Vlastě Šnáblové, za prodejní cenu 156,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. za 
celkovou prodejní cenu 5.700,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

5) Zastupitelstvo města po projednání  
a)  zrušuje své usnesení č. 27/08/III/1/4 ze dne 28. 2. 2008  
b) schvaluje prodej p. p. č. 345/1 o výměře 3793 m2  a p. p. č. 346 o výměře 1474 m2 v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou Ing. Zbyňku Bestovi, za prodejní cenu  840,- Kč/m2 + náklady prodeje, tj. 
za celkovou cenu 4,559.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 

3. Výkupy pozemků 
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p. p. č. 388/1 a p. p. č. 673/4 při ul. Na 

Rozcestí v k. ú. Vratislavice nad Nisou z podílového spoluvlastnictví Waltra Bažanta, a Ilony 
Drobné, za cenu 550,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 612.150,- Kč s tím, že náklady výkupu 
uhradí MO Liberec - Vratislavice n. N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 

2) Zastupitelstvo města po projednání 
a)  zrušuje své usnesení č. 77/07/VI/2 ze dne 31. 5. 2007 
b) schvaluje výkup p. p. č. 1348/2, 1348/3, 1348/8 při ul. Nad Školou v k. ú. Vratislavice nad 

Nisou, od správkyně konkursní podstaty úpadce Vít Potraviny a. s. JUDr. Evy Krásné, za cenu 
2.200,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu 3,328.600,- Kč  s tím, že náklady výkupu uhradí 
MO Liberec - Vratislavice n.N. (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.). 

 
4. Přijetí daru pozemků 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru p. p. č. 3658/1 a p. p. č. 3658/2, ul. 
Pampelišková, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Vladimíra Pazderníka, do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262 978, s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, 
náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

 
5. Prodej bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou   
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bývalého areálu Technického střediska ve 
Vratislavicích nad Nisou č. p. 1109 na p. p. č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p. p. č. 1131 o 
výměře 245 m2, p. p. č. 1132 o výměře 473 m2, p. p. č. 1134/1 o výměře 2523 m2, p. p. č. 1134/2 o 
výměře 169 m2, p. p. č. 1134/3 o výměře 76 m2 (garáž bez čp/če), p. p. č. 1134/4 o výměře 266 m2, p. 
p. č. 1134/5 o výměře 475 m2, při ul. Lovecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, Rostislavovi 
Prevužňákovi, IČ 472 79 605, za celkovou prodejní cenu 9,110.000,- Kč splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.   

USNESENÍ Č. 4/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 



 5

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I. – II.: 
I. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p. p. č. 214/5 oddělené GP č. 4315-133/2008 z p. p. č. 214/2 
v k. ú. Liberec Ing. Zdeňku Bláhovi, za kupní cenu 68.000,- Kč. 

II. Výkup 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup p. p. č. 339/16, oddělena z p. p. č. 339/11 v k. ú. Karlinky od 
manželů Ivana a Ilony Beránkových, za kupní cenu 28.280,- Kč.   

USNESENÍ Č. 5/09 

Fórum Liberec – žádost investora o spolupráci při zajištění financování 2. etapy 
výstavby 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

podpis předloženého „Oznámení o postoupení“ týkající se převodu práv a povinností ze Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě č. j. 7003/05/0015 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., na financující banku Hypo Real Estate Bank 
International Aktiengesellschaft pro případ neplnění podmínek úvěrové smlouvy ze strany 
společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o.  

USNESENÍ Č. 6/09 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2009 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 950.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1, 

a  u k l á d á  

Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, 
1) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2009 z Kulturního fondu 

Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
Termín: neprodleně 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem 
Liberec a žadateli.  

Termín: 31. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 7/09 

Smlouva o převedení činnosti základní školy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) změnu zřizovatele Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace, 
s místem poskytovaného vzdělávání Na Perštýně 404/44, Jánský kámen 587, Liberec 4, 460 01, 
s kapacitou 230 žáků, školní družiny s místem poskytování školských služeb Na Perštýně 
404/44, Liberec 4, 460 01, s kapacitou 70 žáků, ze Statutárního města Liberec na právnickou 
osobu DOCTRINA – základní škola, s. r. o., s účinností od 1. 9. 2009, 

2) upravenou a doplněnou Smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti a přechodu práv a povinností 
vyplývajících z pracovně právních vztahů mezi Statutárním městem Liberec jako dosavadním 
zřizovatelem a právnickou osobou DOCTRINA – základní škola, s. r. o., jako zřizovatelem, na 
kterého přejdou zřizovatelské kompetence, 

3) zrušení zřizovací listiny Základní školy Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace, 

a  u k l á d á  

Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora,  
zajistit podepsání smlouvy primátorem Statutárního města Liberec.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 8/09 

Vydání 50. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 50. změna územního plánu města 
Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí,  

v y d á v á  

50. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, 
1) aby zajistil oznámení o vydání 50. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění; 
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.  
Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 9/09 

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích v době konání „FIS mistrovství světa v klasickém 
lyžování Liberec 2009“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích v době konání „FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009“. 

USNESENÍ Č. 10/09 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu a průběhu plnění usnesení 145/06 a 
13/08“ schválené Zastupitelstvem města Liberec dne 5. června 2008 
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Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu a průběhu plnění usnesení 145/06 a 13/08“ schválené 
Zastupitelstvem města Liberec dne 5. června 2008.  

USNESENÍ Č. 11/09 

Protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu 
územního plánu za roky 2005 – 2008 Statutárním městem Liberec, kontrola 
posloupnosti, kontrola dodržování právních předpisů a interních směrnic“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu za roky 
2005 – 2008 Statutárním městem Liberec, kontrola posloupnosti, kontrola dodržování právních 
předpisů a interních směrnic“ 

a  u k l á d á  

Ing. F. Hrušovi, náměstku primátora, 
1) přesně definovat pojem „Strategický záměr města“ ve vztahu k usnesení č. 5 ze dne  

31. 5. 2007; 

JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
2) vypracovat systém pravidel pro vyřizování žádostí o změny ÚP, který zmenší prostor pro 

upřednostňování vybraných zájemců a zajistí občanům města Liberec rovné podmínky pro 
vyřizování jejich žádostí.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 12/09 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2009 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2009 

a  u k l á d á  

Ing. M. Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, 
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města.  

Termín: 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 13/09 

Projektová dokumentace k předkládaným projektům s využitím státní účelové 
dotace na MV ČR na rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

s předloženou projektovou dokumentací k projektům na rok 2009 – včetně stanovení pořadí dílčích 
projektů dle priorit.  
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USNESENÍ Č. 14/09 

Jmenování do funkce manažera prevence kriminality 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

v souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 1150 ze dne 15. října 2007 jmenování Bc. Františka 
Wallacha do funkce manažera prevence kriminality.  

USNESENÍ Č. 15/09 

Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2008 

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 2008 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů kontrol: 

193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb, navýšení rozpočtových nákladů,           
ul. Norská        Termín: únor 2009 

48/08 - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734  
ze dne 8. 7. 1999       Termín: březen 2009 

195/08 - Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého  
ústavu a dětského domova Liberec, příspěvkové organizace  Termín: duben 2009 

63/08 - Zadání 21c) změny územního plánu města Liberec   Termín: květen 2009 

87/08 - Zadání 29b) změny územního plánu města Liberec   Termín: květen 2009 
11/08 - Městské lázně Liberec – podnikatelský záměr společnosti  

BEIT AMZALEG LTD (ISRAEL)      Termín: červen 2009 

198/08 - Přijetí dotace ve výši 7,137.141,- Kč na projekt „Podpora moderních  
forem výuky na ZŠ Libereckého kraje     Termín: červen 2009 

203/08 - Podnět k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec   Termín: září 2009 

USNESENÍ Č. 16/09 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. zasedání zastupitelstva konaného 
dne 11. 12. 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

vyřízení podnětů a dotazů z 11. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo  
dne 11. prosince 2008. 
 
 

Ing.  Jiř í   K i  t  t  n e r   v.  r.  Ing. Ivo  P a l  o u š   v .  r.  

primátor města náměstek primátora 
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Přílohy 
k usn. č. 6/09 – Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z kulturního fondu 

Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 
k usn. č. 7/09 – Smlouva o převzetí činnosti a přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovně 

právních vztahů 
k usn. č. 8/09 – Vydání 50. změny územního plánu města Liberec  

 


















































































