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U S N E S E N Í  

 ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 30. 4. 2009 

USNESENÍ Č. 60/09 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I. – V.: 

I. Prodej pozemků 
1. P. p. č. 401/2, k. ú. Liberec, 

kupujícím:  
manželé Jiří Sacher, a Marie Sacherová, za kupní cenu 81.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města.  

2. P. p. č. 722/2, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Jan Švedov, Vlasta Švedovová,  
za kupní cenu 37.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

3. P. p. č. 2042/1, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
Společenství vlastníků Zeyerova 1236-1238, IČ 254 31 765, se sídlem Liberec 1, Zeyerova 
1236, PSČ 460 01, 
za kupní cenu 706.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

4. P. p. č. 2350/4, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Pavel Nohýnek,  ½ 
manželé Josef Dziak, Miroslava Dziaková, ½  
za kupní cenu 27.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

5. P. p. č. 2373/2, k. ú. Liberec, 
kupujícím: 
manželé Zdeňka Křenková, a Ladislav Křenek,  
za kupní cenu 21.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

6. P. p. č. 2845/1, k. ú. Liberec, 
kupujícím v pořadí:  
1. Hana Lebedová,   

za kupní cenu 1,050.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

2. Ing. Luboš Vít a Ing. Leona Vítová,  
za kupní cenu 1,050.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
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smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.  

7. P. p. č. 2373/3, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Tomáš Kořítko a Helena Kořítková, za kupní cenu 19.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

8. P. p. č. 2916/3, k. ú. Liberec, 
kupující:  
Petra Kubáčková,  
za kupní cenu 25.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

9. P. p. č. 3229/1, k. ú. Liberec, 
Bod nebyl zastupiteli schválen. 

10. P. p. č. 3901/2, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Eva Bočková a Jiří Boček,  
za kupní cenu 46.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

11. P. p. č. 6241, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Jiřina Moučková a Ing. Ladislav Moučka  
za kupní cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

12. P. p. č. 6259, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Jan Ehl a Eva Ehlová,  
za kupní cenu 22.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

13. P. p. č. 6381/4, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Josef Svoboda a Jana Svobodová, za kupní cenu 23.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města.  

14. P. p. č. 6385/8, k. ú. Liberec, 
kupujícímu  
Josef Kuhn, 
za kupní cenu 20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

15. P. p. č. 6385/30, k. ú. Liberec, 
kupujícím:  
manželé Jindřicha Hadincová a Bohuslav Hadinec, za kupní cenu 20.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

16. P. p. č. 6390/12, k. ú. Liberec, 
kupující  
Lydie Rybářová,  
za kupní cenu 20.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

17. P. p. č. 355/42, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícímu: 
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Společenství vlastníků jednotek NÁMĚSTÍ NA LUKÁCH 966 a 967, IČ 254 45 693, se sídlem 
Liberec 6, nám. Na Lukách 967, PSČ 460 06, 
za kupní cenu 80.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

18. P. p. č. 1583/372, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícím:  
manželé Aleš Černý a Alena Černá,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

19. P. p. č. 1583/376, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícím:  
manželé Jindřich Trejbal, a Anna Trejbalová,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

20. P. p. č. 1583/377, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícím:  
manželé Bohumil Brož, a Jaruška Brožová,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

21. P. p. č. 1583/379, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující:  
Ivona Hovorková,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

22. P. p. č. 1583/380, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující:  
Markéta Kudrnovská, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města.  

23. P. p. č. 1583/381, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující:  
Markéta Kudrnovská,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

24. P. p. č. 1583/382, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující:  
Markéta Kudrnovská,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

25. P. p. č. 1583/383, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující:  
Markéta Kudrnovská,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

26. P. p. č. 1583/384, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupující:  
Markéta Kudrnovská,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

27. P. p. č. 1583/385, k. ú. Rochlice u Liberce, 



 4

kupujícím:  
manželé Radek Wiener a Zdenka Wienerová, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

28. P. p. č. 1583/386, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícímu:  
Václav Vogel, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města.  

29. P. p. č. 1583/390, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícím:  
manželé Jaroslav Boháč a Anna Boháčová, za kupní cenu 16.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města.  

30. P. p. č. 1583/391, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícímu:  
Zdeněk Nedorost,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

31.P. p. č. 1583/392, k. ú. Rochlice u Liberce, 
kupujícímu:  
Milan Rambousek,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

32.P. p. č. 1094/3, k. ú. Horní Růžodol, 
Bod nebyl zastupiteli schválen. 

33.P. p. č. 177/129, k. ú. Dolní Hanychov, 
kupujícím:  
manželé Miroslav Kolář a Pavla Kolářová, za kupní cenu 28.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města.  

34.P. p. č. 840/6, k. ú. Dolní Hanychov, 
kupující:  
Jitka Lachová, za kupní cenu 23.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem 
města.  

35.P. p. č. 161/1, k. ú. Kateřinky u Liberce, 
kupujícím: 
manželé Benjamin Vomáčka a Marie Vomáčková, za kupní cenu 301.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

II. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 987/2500 náležející 

k jednotce č. 749/003 na pozemku p. č. 2523 v k. ú. Liberec spoluvlastníku budovy č. p. 749, ul. 
Lázeňská, Liberec 1, s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města.  
Podíl Příjmení a jméno Cena % úhr. 

987/2500 Pavlová Marie 18.000,00 100 
 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 419/2500 náležející 
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k jednotce č. 1159/001 na pozemku p. č. 5658 v k. ú. Liberec spoluvlastníku budovy č. p. 1159, ul. 
Jiskrova, Liberec 1, s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města.  
Podíl Příjmení a jméno Cena % úhr. 

419/2500 Vydrová Věruška 14.000,00 100 

III. Prodej budovy  
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:  
objektu č. p. 441, ul. Srbská, Liberec 11, včetně pozemků p. č. 1194, 1189, k. ú. Růžodol I,  
kupujícímu: 
1. CENTRUM VOLNÉHO ČASU ARABELA, IČ 266 27 957   podíl ½, 

a 
Jaroslav Krupička,      podíl ½ 
za kupní cenu 2,600.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

2. manželé Mgr. Jiří Kalík a Pavla Kalíková,  
za kupní cenu 2,600.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.  

IV. Směna pozemků  
Zastupitelstvo města dne 30. 4. 2009 schvaluje směnu pozemků 
p. č. 1145/13, 1145/17, k. ú. Horní Růžodol,  
p. č. 86/1, 86/5, 1606/14, 1606/15, 1606/16, 1606/17, 2227/2, 2228/3, 2228/5, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 
2230/4, 2231/7, 2231/16, 2231/17, 2231/18, 2231/19, k. ú. Rochlice u Liberce,  
p. č. 3661, k. ú. Vratislavice nad Nisou,  
ve vlastnictví: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390,  
za pozemky 
p. č. 1146/6, 1145/11, 1145/14, 275/9, 275/13, 275/14, 275/17, 275/19, k. ú. Horní Růžodol,  
p. č. 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, k. ú. Rochlice u Liberce,  
p. č. 3655/7, k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
p. č. 64, 65, k. ú. Kunratice u Liberce, 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 002 62 978, bez doplatku.  

 
V. Majetkoprávní operace Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.  

1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům  
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytových jednotek č. 1400/3, 1400/5, 1400/7, 

1400/8, 1400/9, 1400/13, 1400/24, 1400/27, 1400/36, 1400/37, 1400/40, 1400/41, 1400/42, 
1400/49, 1400/51, 1400/54 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, včetně 
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 Cena  %  
úhr.  bydliště 

 
1400/3 
 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

Viktor Bartoš   
558.000,- 

 
100   

 
 
1400/5 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

Jarmila a Tomáš Sedlatí  
597.000,- 

 
100   

 
1400/7 

 
5711/392845 

 
2+1 

 
57,11 

Jan Miler  
609.000,- 

 
100   
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1400/8 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Milan a Věra Baracovi  
679.000,- 

 
100  

 
1400/9 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

 Ludmila Světelská   
637.000,- 

 
100 

 
  

 
1400/13 

 
7236/392845 

 

 
2+1 

 
72,36 

Alena Syrová  
683.000,- 

 
100   

 
 
1400/24 

 
6383/392845 

 

 
2+1 

 
63,83 

Jaroslava a Jaroslav 
Houfkovi  

 
649.000,- 

 
100 

 
 
1400/27 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

Martin Stianko  
635.000,- 

 
100   

 
 
1400/36 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73 

Jiří a Mária Čermákovi  
612.000,- 

 
100   

 
 
1400/37 

 
5711/392845 

 

 
2+1 

 
57,11 

Jiří Vekrbauer   
635.000,- 

 
100  

 
1400/40 

 
5711/392845 

 

 
  2+1 

 
 57,11 

František a Marie 
Žákovi 

 
622.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/41 
 
 
 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73 

Daniela Petrová 
Marek Míka 

 
612.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/42 

 
5711/392845 

 

 
  2+1 

 
 57,11 

Pavel Záruba 
Jitka Zárubová 

 
635.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/49 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83 

Ivan a Milada  
Jelínkovi 

 
670.000,- 

 
100 

  
 

 
1400/51 

 
5673/392845 

 

 
2+KK 

 
56,73 

Ludmila Lipšanová   
612.000,- 

 
100   

 
 
1400/54 

 
6383/392845 

 

 
 2+1 

 
63,83 

Jiří a Alena Duchnovi   
670.000,- 

 
100   

 
 
2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 37/01 v budově č. p. 37, ul. 

Tanvaldská, Liberec XXX, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a 
pozemku p. č. 1435 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 Cena  %  
úhr. bydliště 

    Prskavcová Dana    
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37/01 773/2841 3+1 77,3   680.000,- 100 
 
2. Výkup pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p. p. č. 1434/5 o výměře 27 m2, oddělené z p. p. 
č. 1434/1 dle GP č. 2807-481/2008 ze dne 23. 1 2009, při ul. Tanvaldská v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, od pana Milana Vančury, za cenu 600,- Kč/m2, tj. za celkovou výkupní cenu  16.200,- Kč s tím, 
že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n. N. (GP, znalecký posudek, ověření podpisů, 
vklad do KN, apod.). 

USNESENÍ Č. 61/09 

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. Přijetí daru 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemkové parcely č. 4001/18 nově vzniklé na základě 
geometrického oddělovacího plánu č. 4288-28/2008 z pozemkových parcel č. 3963/1, 4001/5 a 
4001/13 v k. ú. Liberec, obci Liberec, a znaleckým posudkem oceněné na 216.680,-- Kč, 
z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 708 91 508, do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 002 62 978. 

II. Dar 
Bod byl předkladatelem stažen z pořadu jednání. 

III. Bezúplatný převod 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí majetku formou bezúplatného převodu části pozemku p. č. 
1407/1 v k. ú. Růžodol I z vlastnictví  České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, 
IČ: 457 97 072, do majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 
IČ: 002 62 978. 

USNESENÍ Č. 62/09 

MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky, Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) přijetí daru p. p. č. 342/5 o celkové výměře 299 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, k. ú. 
Karlinky, obec Liberec, od pana Harry Deimlinga, s podílem vlastnictví ½ a Ing. Petra 
Kubíka, s podílem vlastnictví ½,  

 
b) přijetí daru staveb komunikace umístěné na p. p .č. 342/5 v k. ú. Karlinky, obec Liberec, a 

veřejného osvětlení, umístěného na p. p. č. 342/5 v k. ú. Karlinky, obec Liberec, a p. p. č. 681 
v k. ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, od pana Harry Deimlinga, s podílem vlastnictví ½ a 
Ing. Petra Kubíka, s podílem vlastnictví ½.  

USNESENÍ Č. 63/09 

MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. Přijetí daru nemovitostí – pozemkových parcel   
část 2117/7    – ostatní plocha, zeleň                                               – o výměře       606 m2,  
2117/8    – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře         23 m2,  
2117/9    – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře         13 m2,  
2117/10  – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře         18 m2,  
2117/11  – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře         12 m2,  
2117/12  – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře         21 m2,  
2118/4    – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře       318 m2,  
část  2118/36  – ostatní plocha, ost. komunikace                            – o výměře           8 m2,  
2118/37  – ostatní plocha, ost. komunikace                                     – o výměře    3.187 m2,  
od Ing. Zdeňky Truhlářové, bytem Tichá 4418/23, Jablonec nad Nisou, 

2. přijetí daru stavby komunikace dle kolaudačního rozhodnutí SUUR/7120/237872/06-Vá/Kr vč. 
jeho doplnění SUUR/7120/068450/08-Vá/KÚ a veřejného osvětlení dle kolaudačního rozhodnutí 
SUSR/7130/217666/06- Hv, od Ing. Zdeňky Truhlářové; 

z r u š u j e  

usnesení č. 166/07 z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 10. 2007 ve znění: 

USNESENÍ Č. 166/07 
Městský fond rozvoje bydlení - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí – 
komunikace a veřejné osvětlení v k. ú. Ruprechtice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí daru: 
1) pozemků: 

a) p. p. č. 2102/2, oddělenou z p. p. č. 2102, a to dle geometrického plánu č. 2076-632/2007 
zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U Soudu 536/6a, Liberec, v k. ú. 
Ruprechtice, obec Liberec, a to od Kateřiny Azemi,  

b) p. p. č. 2117/6, oddělenou z p. p. č. 2117, 2118/1, 2118/31, oddělenou z p. p. č. 2118/1, 
2118/32, oddělenou z p. p. č. 2118/1, 2118/4, a to vše dle geometrického plánu č. 2076-
632/2007 zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U Soudu 536/6a, 
Liberec, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Ing. Zdeňky Truhlářové 

2) staveb inženýrských sítí, tj. komunikace a veřejného osvětlení, realizovaných a umístěných 
na p. p. č. 843/1, p. p. č. 2102/2, p. p. č. 2117/6, p. p. č. 2118/1, p. p. č. 2118/31, p. p. č. 
2118/32 a p. p. č. 2118/4, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, a to od Ing. Zdeňky 
Truhlářové. 

USNESENÍ Č. 64/09 

Městský fond rozvoje bydlení - vyúčtování r. 2008 a návrh rozdělení finančních 
prostředků na r. 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) předloženou zprávu o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec 
za rok 2008, 

b) předložený návrh rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení 
Statutárního města Liberec pro rok 2009, a to žadateli: 

RODINNÉ DOMY KAVKAZSKÁ s. r. o., Kateřinská 105, 460 14 Liberec XVII, IČ 286 63 519, 
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na výstavbu inženýrských sítí, tj. vodovodní řad, kanalizační řad v lokalitě k. ú. Doubí u Liberce, 
obec Liberec, ve výši 780 000,-Kč.  

USNESENÍ Č. 65/09 

Městské lázně Liberec – zrušení záměru prodeje nemovitosti 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o stavu vyjednávání se společností BEIT AMZALEG LTD. 

a  z r u š u j e  

usnesení č. 11/08 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2008 ve znění:  

USNESENÍ Č. 11/08 

Městské lázně Liberec – podnikatelský záměr společnosti BEIT 
AMZALEG LTD (ISRAEL) 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) záměr prodeje nemovitosti Městské lázně a souvisejících nemovitostí dle varianty č. 1, 

2) udělení exkluzivity předloženému podnikatelskému záměru společnosti BEIT 
AMZALEG LTD., 14 MEVO HADAS ST.(P.O.B.311) KOCHAV YAIR, ISRAEL 
44864, na odkup a využití nemovitostí bývalých městských lázní, 

p o v ě ř u j e  

Ing. I. Palouše, náměstka primátora, 
1) k dalšímu jednání se společnosti BEIT AMZALEG LTD., s cílem dále upřesnit 

oboustranné podmínky převodu nemovitostí formou smlouvy o nájmu a koupi najaté 
věci, 

2) předložit tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.  
Termín: kontrola 30. 9. 2008 

USNESENÍ Č. 66/09 

Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb:  
IV. a V. etapa: návrh na změnu předmětu jednotlivých etap, Změna financování 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) aktualizovanou výši souhrnných finančních nákladů akce „Rekonstrukce mostu Letná, včetně 
staveb souvisejících“, dle typů a jednotlivých etap v celkovém objemu 91,405 mil. Kč,  

2) novou obsahovou náplň IV. a V. etapy akce „Rekonstrukce mostu Letná, včetně staveb 
souvisejících“ dle předloženého návrhu, včetně harmonogramu postupu přípravy a realizace 
jejich stavby 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zajistit úpravu financování této akce v rozpočtu města na rok 2009, popřípadě zajistit financování 
této akce v dalších letech.  

Termín: dle rozpočtových pravidel SML 
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USNESENÍ Č. 67/09 

Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu 
městské hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberec, a. s.  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné 
dopravy s Dopravním podnikem města Liberec, a. s.,  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat „Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberec, a. s.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 68/09 

Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.  

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu auditorské společnosti Deloitte Audit s. r .o. o výsledku přezkoumání hospodaření 
Statutárního města Liberec za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
zajistit odstranění zjištění vyplývajících z této zprávy a podat průběžnou informaci o stavu plnění 
tohoto usnesení zastupitelstvu města.  

         Termín: 30. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 69/09 

Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého 
majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 konkrétním žadatelům 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely 
MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 konkrétním žadatelům dle důvodové zprávy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
zajistit uzavření darovacích smluv s jednotlivými žadateli.  

Termín: květen 2009 

USNESENÍ Č. 70/09 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 
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s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací z Fondu 
prevence Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2009 v celkové výši 168.500,- Kč 

a  u k l á d á  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
1) zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

Termín: neprodleně 
2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec včetně 

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli.         Termín: květen 2009 

USNESENÍ Č. 71/09 

Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

finanční podíl Statutárního města Liberec ve výši 1,330.000,- Kč na obnovu kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 pro objekt Neptunova kašna, 
Nerudovo náměstí, Liberec 

a  u k l á d á  

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu rozpočtu výdajů odboru technické správy veřejného majetku celkovou částku 
1,330.000,- Kč v rámci nejbližšího rozpočtového opatření Statutárního města Liberec, 

Termín: neprodleně 
2) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

zajistit vlastní realizace akce.       Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 72/09 

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009, mimo projekt pořadové č. 27 ČTU – Osada 
Jizera – Ochránci Jizerských hor – E tábor aneb „Dejme dětem šanci změnit budoucnost“ 

a  u k l á d á  

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření smluv o přidělení dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec a zajistit 
proplacení schválených dotací na základě podepsaných smluv.   Termín: 15. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 73/09 

Daň z přidané hodnoty na vstupu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

následující postup uplatnění odpočtu DPH na vstupu: 
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1) v prvním zdaňovacím období – tedy od 1. 4. do 30. 6. 2009 - nebude Statutárním městem Li-
berec odpočet DPH na vstupu uplatněn 

2) odpočet DPH na vstupu bude do daňových přiznání zaváděn postupně od druhého zdaňovacího 
období tak, aby nebyla promeškána zákonná lhůta na uplatnění odpočtu, která činí 3 roky od 
konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zajistit dodržování schváleného postupu.  
        Termín: od 30. 6. 2009 průběžně  

USNESENÍ Č. 74/09 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. čtvrtletí 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2009. 

USNESENÍ Č. 75/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.  

USNESENÍ Č. 76/09 

Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, příspěvkové 
organizace, upravující hlavní předmět činnosti organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh znění dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace, 
který rozšiřuje hlavní předmět činnosti organizace 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
zajistit podpis dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec primátorem města Ing. 
Jiřím Kittnerem a předání podepsaného dodatku řediteli Stanislavu Doubravovi.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 77/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 2. a 3. kolo roku 2009  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 2. kole roku 2009 na pravidelnou sportovní činnost ve výši 1,769.892,- Kč 
(jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  

2) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 3. kole roku 2009 na úspěšnou reprezentaci města ve výši 220.000,- Kč 
(jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
1) seznámit žadatele 2. a 3. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec,  
Termín: neprodleně 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.  

Termín: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 78/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 4. kolo roku 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 ve 4. kole roku 2009 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 
v celkové výši 750.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
1) seznámit žadatele 4. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec,      Termín: neprodleně 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.      Termín: 31. 7. 2009 

USNESENÍ Č. 79/09 

Schválení smlouvy o alokaci prostředků – IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Smlouvu o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové 
sady“ č. SV/003/S 

2) Seznam schválených dílčích projektů – projekty z ROP SV, oblast podpory 2.1 
3) Seznam schválených dílčích projektů – jiné operační programy 

USNESENÍ Č. 80/09 

Průběh pořizování 21. hromadné změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o průběhu pořizování 21. hromadné změny územního plánu města Liberec 
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a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
zajistit pokračování procesu pořizování 21. hromadné změny územního plánu města Liberec bez 
zbytečných průtahů.       Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 81/09 

Průběh pořizování 29. hromadné změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o průběhu pořizování 29. hromadné změny územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
zajistit pokračování procesu pořizování 29. hromadné změny územního plánu města Liberec bez 
zbytečných průtahů.       Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 82/09 

Petice občanů proti dopravním úpravám v Ježkově ulici, Rochlice 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici proti dopravním opatřením na ulici Ježkově, Rochlice, 

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
- nadále se zmíněnou problematikou zabývat a najít optimální řešení, 
- zajistit ve smyslu důvodové zprávy zpracování odpovědi na petici občanů,  
- informovat o přijatém řešení zastupitelstvo města.  

Termín: květen 2009 

USNESENÍ Č. 83/09 

Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od provozovatele MERKUR CASINO, a. s., 
v celkovém objemu 200.000,- Kč do rozpočtu města 

a  s c h v a l u j e  

využití toho příspěvku na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně 
prospěšné účely, a to následovně:  
a) Senior akademie         40.000,- Kč 
b) Měsíc seniorů        85.000,- Kč 
c) Letní program pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí  75.000,- Kč 

a  u k l á d á  

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařazení části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od společnosti MERKUR CASINO, a. s., do 
nejbližšího rozpočtového opatření, a to v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města.  

2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
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zrealizovat využití části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od společnosti MERKUR CASINO, a.s.,  
v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města.  

Termín: nejbližší rozpočtové opatření 

USNESENÍ Č. 84/09 

Odvolání z funkce a jmenování do funkce manažera prevence kriminality 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

odvolání Bc. Františka Wallacha z funkce manažera prevence kriminality a jmenování Mgr. 
Luboše Raisnera do této funkce.  

USNESENÍ Č. 85/09 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 

214/08 - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr 
majetkoprávního vypořádání     Termín: duben 2009 

179/08 - Refinancování stávajících závazků     Termín: červen 2009 

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

  33/08 - Koncesní projekt na provozování areálu Městského stadionu v Liberci 
          Termín: červen 2009 

 26/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových  
organizací        Termín: červen 2009 

 27/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových  
organizací        Termín: červen 2009 

 28/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření     Termín: červen 2009 

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

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

   3/09 - Majetkoprávní operace – prodeje pozemků    Termín: prosinec 2009 

USNESENÍ Č. 86/09 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 26. března 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne  
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26. března 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. 69/09 - Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého 
majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 konkrétním žadatelům –  
důvodová zpráva 

k usn. č. 77/09 - Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 2. a 3. kolo  roku 2009 – přehled dotací 

k usn. č. 78/09 - Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 4. kolo roku 2009 – přehled dotací 

 


