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U S N E S E N Í  

 Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 5. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 17/09 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body:  

I. Prodej pozemků, II. Městský obvod Liberec Vratislavice n. N.  

I. Prodej pozemků 
1. Pozemek p. č. 1786, k. ú. Liberec, 

kupující: 
Eva Tschernayová, za kupní cenu 91.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města. 

2. Pozemky p. č. 361/18, 361/29, 361/33, 361/34, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující: 
Společenství vlastníků jednotek domu Cihlářská 664-665, Liberec, IČ 254 30 297, 
se sídlem Liberec 6, Cihlářská 664-5, PSČ 460 06,  
za kupní cenu 103.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

3. Pozemek p. č. 361/31, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující: 
Společenství pro dům Hodkovická 164/24, Liberec, IČ 273 19 865, se sídlem Liberec 6, 
Hodkovická 164/24, PSČ 460 06, 
za kupní cenu 33.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4. Pozemky p. č. 145/2 a 149/2, k. ú. Dolní Hanychov,  
kupující: 
Technické služby města Liberce, a. s., IČ 250 07 017, 
se sídlem Erbenova 376/2, Liberec 8, 
za kupní cenu 41.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

5. Pozemek p. č. 144/3, k. ú. Starý Harcov, 
kupující: 
manželé Ing. Jan Vojta, Blanka Vojtová,  
za kupní cenu 10.000,-Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

6. Pozemek p. č. 446/2, k. ú. Starý Harcov, 
kupujícím:  
Roman Škvrna, Eva Škvrnová,  
za kupní cenu 19.000,- Kč , kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy,  
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace 
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zastupitelstvem města.  

7. Pozemek p. č. 1116/6, k. ú. Machnín, 
kupující: 
Jaroslav Houda,  
za kupní cenu 50.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

II. Majetkoprávní operace Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N. 
1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytových jednotek č. 1400/17, 1400/21, 1400/23, 
1400/34, 1400/38, 1400/39 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, vč. 
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p. č. 1257 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 

 

Č. j. Podíl Vel. Plocha Příjmení a jméno Datum 
narození 

Cena  %  
úhr. bydliště 

 
1400/17 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

Bedřich a Marie 
Kučerovi 

 
 

 
616.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/21 

 
5673/392845 

 
 

 
2+KK 

 
56,73 

Karel a Marta 
Visingerovi 

 
 

 
597.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/23 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Josef a Hana Matrasovi  
 

 
691.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/34 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Karel a Jaroslava 
Kopřivovi 

 
 

 
670.000,- 

 

 
100 

  
 

 
1400/38 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Antonín a Věra 
Ročňákovi  

 
 

 
714.000,- 

 

 
100 

 

1400/39 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Jindřiška  
Krupičková 

 
 

 
670.000,- 

 

 
100 

 

 
2. Prodej pozemků  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 1028/2, 1029, 1030/1 při ul. U Studánky, 
v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Martinovi a Markétě Tallerovým, za celkovou prodejní cenu 
1,467.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

3. Prodej budovy formou veřejné dražby dobrovolné 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí: budova č.p. 69 v ul. Tanvaldská v 
Liberci 30 na p. p. č. 129 s příslušenstvím a pozemky, p .p. č. 129 o výměře 568 m2 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou za minimálně nejnižší podání 1,800.000,- Kč, formou veřejné dražby dobrovolné dle 
zákona č. 26/2000 Sb. 
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USNESENÍ Č. 18/09 

Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu o bytové jednotky č. 1400/44 
a 1400/62 v budově čp. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec 30. 

USNESENÍ Č. 19/09 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: I. – III.  
I. Výkup 
Zastupitelstvo města schvaluje výkup p. p. č. 735/17 v k. ú. Starý Harcov od Jana Červeně, za 
kupní cenu 34.300,-- Kč. 

 
II.   Prodej 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej vodohospodářského díla - vodovodu ul. 
Kadlická a Lukášovská v k. ú. Starý Harcov o celkové délce 1.292 metrů Severočeské vodárenské 
společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 490 99 469, za celkovou kupní 
cenu 168.000,- Kč, splatnou nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti uzavřené kupní smlouvy.  

 
III. Směna 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků bez finančního dorovnání: 
pozemky v majetku Bytového družstva VLNAŘSKÁ, Masarykova 522/12, Liberec 1,  
IČ 254 74 995:  
pozemek p. č. 1410/2,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1592 m2; 
pozemek p. č. 1424/10,  ostatní plocha, manip. plocha, o výměře 482 m2; 
pozemek p. č. 1424/12,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1376 m2; 
pozemek p. č. 1424/15,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 22 m2; 
pozemek p. č. 1426/2,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 7352 m2; 
vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, které vznikly oddělením z původních 
pozemků p. č. 1410/2, 1424 a 1426/2 v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, na 
základě geometrického plánu č. 1619–637/2006 vypracovaného dne 5. 12. 2006, 
za pozemky v majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,  
IČ 002 62 978: 
pozemek p. č. 1425/3,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 1436 m2; 
pozemek p. č. 1425/24,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 41 m2; 
pozemek p. č. 1425/25,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m2; 
pozemek p. č. 1425/29,  zastavěná plocha, o výměře 446 m2; 
pozemek p. č. 1425/30,  ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 157 m2; 
pozemek p. č. 1425/33,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m2; 
pozemek p. č. 1425/34,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m2; 
pozemek p. č. 1425/36,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 636 m2; 
pozemek p. č. 1425/38,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m2; 
pozemek p. č. 1425/41,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 78 m2; 
pozemek p. č. 1425/44,  ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m2; 
vše v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, které vznikly oddělením z původních 
pozemků p. č. 1425/3 a 1425/19 v katastrálním území Rochlice u Liberce, obec Liberec, na základě 
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geometrického plánu č.1619–637/2006 vypracovaného dne 5. 12. 2006. 

USNESENÍ Č. 20/09 

Městský fond rozvoje bydlení – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. 
Staré Pavlovice, Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) přijetí daru p. p. č. 690/1 o celkové výměře 1214 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. p. 
č. 690/201 o celkové výměře 17m2 – orná půda, p. p. č. 690/174 o celkové výměře 304 m2 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, od společnosti 
Konhefr Liberec s.r.o., K Berance 1934/2, 190 00 Praha, IČ 276 42 941, 

2) přijetí daru inženýrských sítí, tj. komunikace a veřejné osvětlení umístěné na p. p. č. 690/1, 
690/201, 690/174, vše v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, od společnosti Konhefr, stavby a 
interiéry s.r.o., K Berance 1934/2, 190 00 Praha, IČ 610 55 794. 

USNESENÍ Č. 21/09 

Městský fond rozvoje bydlení – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. 
Starý Harcov, Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) přijetí daru p. p. č. 1605/1 o celkové výměře 1128 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace v k. 
ú. Starý Harcov, obec Liberec, 

od:  
- Družstva VLČÍ VRCH, IČ 273 01 036, se sídlem Ruprechtická č. p. 732/8, Liberec 1, 460 01 

s podílem 8/11,  
- France Michaela Ing. a Francové Pavlíny Ing. (SJM), s podílem 9/55, 
- Malce Jiřího Ing. a Malcové Marie Ing. (SJM), s podílem 6/55,       
 
b) přijetí daru staveb komunikace a veřejného osvětlení, umístěných na p. p. č. 1605/1, v k. ú. 

Starý Harcov, obec Liberec, od Družstva VLČÍ VRCH, IČ 273 01 036, se sídlem 
Ruprechtická č. p. 732/8, Liberec 1, 460 01. 

USNESENÍ Č. 22/09 

Městský fond rozvoje bydlení – úprava vodovodního řadu v k. ú. Dolní 
Hanychov, Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) uvolnění finančních prostředků ve výši 550 tis. Kč na úpravy vodovodního řadu a kamerové 
prohlídky kanalizačního řadu v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská  (k. ú. Dolní Hanychov, 
obec Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení,   

b) uvolnění finančních prostředků do výše 250 tis. Kč na úpravy a osazení vodoměrných soustav 
v jednotlivých domech v ul. Písecká, Prachatická, Krumlovská (k. ú. Dolní Hanychov, obec 
Liberec) z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení. 
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USNESENÍ Č. 23/09 

Vystavení směnky k odkupu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) uzavření Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, 

2) vystavení směnky na řad České spořitelny, a. s., IČ 452 44 782, se sídlem v Praze, 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, na částku 122,500.000,- Kč se splatností 31. 3. 
2010 

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat Smlouvu o úplatném převodu a směnku na řad České spořitelny na částku 122,500.000,- 
Kč.  

Termín: do 31. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 24/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.  

USNESENÍ Č. 25/09 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2008. 

USNESENÍ Č. 26/09 

Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) zřízení Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, 

2) upravený statut Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, 

3) upravená pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

a  u k l á d á  

Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací.  

Termín: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 27/09 

Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) zřízení Fondu pro financování kulturních příspěvkových organizací, 

2) upravený statut Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, 

3) upravená pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

a  u k l á d á  

Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 28/09 

Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) zřízení Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření 

2) upravený statut Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

3) upravená pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního 
a zdravotního zaměření 

a  u k l á d á  

Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu pro 
financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 29/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec v 1. kole 2009 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce ve výši 1,320.990,- 
Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, 
1) seznámit žadatele 1. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec, 
Termín: neprodleně 
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2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.  

Termín: 29. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 30/09 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec - 1. kolo 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2009 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v celkové výši 763.100,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, 
1) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec vč. proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

Termín: 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 31/09 

Vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním plánem 
sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013 za období r. 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

plnění jednotlivých opatření a vyhodnocení jejich efektivity za rok 2008. 

USNESENÍ Č. 32/09 

Schválení nového úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 
a dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko 
Kontakt Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec vč. 
majetkové přílohy, 

2) nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
vč. majetkové přílohy 

3) dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec 

a  u k l á d á  

N. Jozífkové, náměstkyni primátora, 
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zajistit podpis nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec vč. majetkové přílohy, příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
vč. majetkové přílohy a dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní 
středisko Kontakt Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsané dokumenty 
ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací.  

Termín: duben 2009 

USNESENÍ Č. 33/09 

Záměr likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 
1172-1178 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr likvidace movitého majetku formou prodeje a bezúplatného poskytnutí majetkové hodnoty 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

N. Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit ke schválení zastupitelstvu města bezúplatného poskytnutí majetkové hodnoty 
konkrétním žadatelům.  

Termín: 26. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 34/09 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací 
z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo  
2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 2. 
kole roku 2009 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 
86.800,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,  

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
1) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 

spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

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

Termín: 31. 3. 2009 

USNESENÍ Č. 35/09 

Situační zpráva o stavu realizace projektu 
„Koncesní projekt – Rozvoj dopravy v klidu na území města Liberce“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Situační zprávu o stavu realizace projektu „Koncesní projekt – Rozvoj dopravy v klidu na území 
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města Liberce“ vč. návrhu dalšího postupu dle důvodové zprávy; 

z r u š u j e  

své usnesení č. 178/08 přijaté na 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 25. září 2008; 

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
učinit veškeré úkony k ukončení zpracovávání koncesní dokumentace vč. návrh koncesní smlouvy, 
jakož i ostatní úkony k provedení koncesního řízení na „Rozvoj dopravy v klidu na území města 
Liberce.“ 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 36/09 

Zadání 39. změny územního plánu města Liberce 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

navržené zadání 39. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která 
je jeho nedílnou součástí 

a  u k l á d á  

Ing. I. Paloušovi, pověřenému zastupiteli pro územní plánování,  
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 39. změny územního plánu města Liberec.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 37/09 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008.  

USNESENÍ Č. 38/09 

Schválení návrhu na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů 
Zastupitelstva města Liberec a informace o schválení jednorázových peněžitých 
darů členům komisí a odborných pracovních skupin Rady města Liberec za 
jejich práci v roce 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

navrženou výši jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města dle 
důvodové zprávy 

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

radou města schválenou výši jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných 
pracovních skupin rady města dle důvodové zprávy jako ocenění jejich práce v roce 2008. 

USNESENÍ Č. 39/09 
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Protokol z provedené „Kontroly účelného, hospodárného a efektivního 
vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města 
Liberec společnosti TSML, a. s., Liberec, na údržbu veřejné zeleně za období 
roků 2006 a 2007“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z provedené kontroly „Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení 
poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec společnosti TSML, a. 
s., Liberec, na údržbu veřejné zeleně za období roků 2006 a 2007“. 

USNESENÍ Č. 40/09 

Protokol z provedené kontroly „Kontrola uzavřené smlouvy mezi Statutárním 
městem Liberec a společností Eltodo – Citelum, s r. o., Praha č. TE 421006/0013 – 
Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z provedené kontroly „Kontrola uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Eltodo – Citelum, s r. o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb 
nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení“. 

USNESENÍ Č. 41/09 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložené doplnění plánu 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 schválené kontroly a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města.  

Termín: do 31. 12. 2009 

USNESENÍ Č. 42/09 

Volba zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího 
Kittnera, primátora města, na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., se sídlem 
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, která se bude konat dne 17. března 2009 ve 14.00 
hodin v sídle společnosti.  
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USNESENÍ Č. 43/09 

Návrh zástupce Statutárního města Liberec v představenstvu společnosti 
Teplárna Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

n a v r h u j e  

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Stanislava Cvrčka jako 
zástupce Statutárního města Liberec do představenstva společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČ 622 
41 672, se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01.  

USNESENÍ Č. 44/09 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 29. 1. 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 29. ledna 
2009.  

 

 

 
 

Ing.  Jiř í   K i  t  t  n e r   v.  r.   Ing. František  H r u š a   v.  r.  

primátor města náměstek primátora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 
k usn. č. 29/09 - Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 

Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

k usn. č. 30/09 - Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec - 1. kolo 2009 

k usn. č. 34/09 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro 
partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2009 








































