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U S N E S E N Í  

 Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 28. 5. 2009 

USNESENÍ Č. 87/09 

Zřízení osadního výboru Vesec 

Zastupitelstvo města po projednání  

z ř i z u j e  

osadní výbor v části statutárního města Liberec – Liberec  XXV – Vesec (vymezeno Statutem 
města Liberce v hranicích k.ú. Vesec u Liberce), 

u r č u j e  

- počet členů tohoto osadního výboru na 8 členů  
- za členy osadního výboru tyto občany: PhDr. Jaromír Baxa, Ing. Tomáš Bernkopf, Jan Emmer, 

Dalibor Kopp, Zdeněk Leszkoven, Eliška Linhartová, Martina Suchá, Štěpánka Wollmannová, 

v o l í  

PhDr. Jaromíra Baxu předsedou osadního výboru Vesec, 

a  u k l á d á  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  
 
                                                                                                                                  T: Ihned 

USNESENÍ Č. 88/09 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body I. – II.: 

I.  Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.423/010 v budově čp. 423-424, ul. 

Balbínova, Liberec 12 včetně spoluvlastnického podílu  na  společných částech domu a na 
pozemcích p.č. 378/8 a 378/7 vše v k.ú. Staré Pavlovice s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
 
čp/č.j. podíl  vel. plocha příjmení a jméno cena % uhr. 

bydliště 
       
423/010 23/992 1+1 41,40 manž.Marcela Pešková 

a František Pešek 
622.000,- 100 
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II.    Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnických podílů náležejících k bytovým 
jednotkám č.881/008 a č.881/009 na pozemku p.č.577 v k.ú. Liberec spoluvlastníkům budovy 
č.p.881, nám.Tržní, Liberec 1 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

podíl  č.b.j. příjmení a jméno cena % uhr. 
     
1202/10000 881/008 manž. Věra Doležalová 

a Vladimír Doležal 
11.000,00 100 

1350/10000 881/009 Pavel Pavlov Lazarov 12.000,00 100 
 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu náležejícího k bytové 
jednotce č.450/004 na pozemcích p.č.2493/1 a 2493/5 v k.ú. Liberec spoluvlastníku budovy 
č.p.450, ul. Klostermannova, Liberec 1 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % uhr. 
    
928/4230 Musilová Jarmila 19.000,00 100 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu náležejícího k bytové 
jednotce č.1048/001 na pozemku p.č.5662 v k.ú. Liberec spoluvlastníku budovy č.p.1048, ul. 
Na Okruhu, Liberec 1 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % uhr. 
    
4414/10000 Routková Jitka 18.000,00 100 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu náležejícího k bytové 
jednotce č.104/009 na pozemku p.č.364 v k.ú. Janův Důl u Liberce spoluvlastníkům budovy 
č.p.104, ul. Husitská, Liberec 9 s termínem podpis u KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % uhr. 
    
813/10000 Zdeněk Vojtěch 

Pavel Bernášek 
3.000,00 100 

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu náležejícího k bytové 
jednotce č.307/002 na pozemku p.č.1886 v k.ú. Ruprechtice spoluvlastníkům budovy č.p.307, 
ul. Javorová, Liberec 14 s termínem podpis u KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 
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Podíl  Příjmení a jméno Cena % uhr. 
    
11476/34104 manž.Miloš Loskot 

a Helena Loskotová 
44.000,00 100 

USNESENÍ Č. 89/09 

Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

I. Dar 
Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

    dar pozemkové parc. č. 4001/9 a pozemkové parc. č. 4001/10 v k.ú. Liberec, znaleckým posudkem 
oceněné na 369.960,-- Kč z vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, 
IČ: 00262978 do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn,  IČ:  
70891508. 

USNESENÍ Č. 90/09 

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 bytovou jednotku č. 1400/32    
v budově čp. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec 30. 

USNESENÍ Č. 91/09 

Zachování varhanní hudby pro další generace  
 Zastupitelstvo města po projednání      

   z r u š u j e  

       usnesení zastupitelstva města č. 150/08 ze dne 4.9.2008 ve znění: 

USNESENÍ Č. 150/08 
 

Zachování varhanní hudby pro další generace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) založení projektu „Zachování varhanní hudby pro další generace“, 

2) obsahový rámec projektu „Zachování varhanní hudby pro další generace“, za 
respektování podmínek programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 

3) finanční rámec projektu „Zachování varhanní hudby pro další generace“ a 
zabezpečením potřebných finančních prostředků  a jejich vyčleněním v rozpočtu města 
pro předfinancování a průběžné financování tohoto projektu cca ve výši 570 000,- EUR 
dle požadavků v čase (2008 – 2011) v případě doporučení projektu ke spolufinancování, 

4) uzavření Smlouvy o spolupráci na tento projekt dle předloženého návrhu, 
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5) podpis Prohlášení kooperačních partnerů.  

USNESENÍ Č. 92/09 

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

- celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2008  
      a to bez výhrad 

- finanční vypořádání Statutárního města Liberec za rok 2008 

b e r e  n a  v ě d o m í  

- zprávu auditora za rok 2008 

USNESENÍ Č. 93/09 

 Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

 zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. z částky 
92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 117,600.000,- Kč, 
přičemž: 
 
1. ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 256 kusů kmenových akcií na jméno 
    v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; práva spojená 

         s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která  
nebudou emisí nových akcií nijak dotčena; 

2. emisní kurz nově upisovaných akcií bude činit 25,600.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná 
jmenovité hodnotě nových akcií; 

3. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 
4. jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se neuplatní; 
5. emisní kurz bude splacen: 
započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena 
       smlouva o započtení pohledávek za společností akcionáře ve výši 14,600.000,- Kč; 
peněžitým vkladem ve výši 11,000.000,- Kč;  

a  u k l á d á  

 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
aby učinil všechny kroky ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál 
Ještěd a. s. z částky 92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 
117,600.000,- Kč vč. způsobu splacení emisního kurzu. 

                                                                                                                      T: 9/2009 
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USNESENÍ Č. 94/09 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

      návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:  
 
 

Zařízení Akce Náklady (odhad) Termín realizace 
ZŠ Švermova  rekonstrukce šaten 2.600.000,- 7 – 8/2009 
ZŠ Ještědská  výměna oken 2.100.000,- 7 – 8/2009 
ZŠ Švermova  oprava opěrné zdi 2.700.000,- 7 – 8/2009 
ZŠ Švermova  rekonstrukce prosklené 

stěny tělocvičny 
2.000.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Aloisina výšina  zateplení – projektová 
dokumentace (PD) 

850.000,- 2009 

ZŠ Sokolovská zateplení – PD 345.000,- 2009 
MŠ Delfínek, Nezvalova zateplení - PD 195.000,- 2009 
MŠ Kytička, Burianova  zateplení - PD 291.000,- 2009 
MŠ Klíček, Žitná  zateplení - PD 160.000,- 2009 
 
 

a  u k l á d á  

    Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
  zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace.      
                                                                                       T : Ihned 

USNESENÍ Č. 95/09 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. kole roku 2009 
     z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 680.000,- Kč, jmenovitě    

uvedené  v příloze č. 1, 
 a  u k l á d á 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

     a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola dotací roku 2009 
         z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 
         Liberec, 
                                                                                                                            T : neprodleně 
     b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
         Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
         SML a žadateli. 

                                                                                                                       T : 31.8.2009 
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USNESENÍ Č. 96/09 

Přidělení provozní dotace pro TSML a.s. na projekt Hřbitovy 2009 
Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

      přidělení provozní dotace pro TSML a.s. na projekt Hřbitovy 2009 ve výši 1,500.000,- Kč 

a  u k l á d á  

    -  Ing.Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu ekonomického odboru navýšit ve třetím rozpočtovém         
opatření položku č. 210480750005 o 500.000,- Kč. 

     -  p.Milanu Šírovi, náměstkovi primátora zajistit uzavření smlouvy s TSML a.s. o poskytnutí 
dotace. 

                                                                                                                         
                                                                                                                                       T : 03.06.2009 

USNESENÍ Č. 97/09 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytovaných z Fondu prevence Statutárního města 
Liberec v roce 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

     zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec  
     v roce 2008. 
 

USNESENÍ Č. 98/09 
 
Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města 
Liberec v roce 2008 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města  Liberec  
 v roce 2008. 

USNESENÍ Č. 99/09 

Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova 
ve společném areálu - ul. Pekárkova 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

     záměr vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu –    
ul.  Pekárkova 
a  u k l á d á  

   paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit realizaci schváleného záměru      
   vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu – ul. Pekárkova. 
                                     

                                                                                                          T: průběžně v roce 2010 
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USNESENÍ Č. 100/09 

Návrhy na změnu územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

       zařazení všech předložených návrhů 57/1 až 57/259 uvedených v hromadné změně  č.57 do tvorby    
„nového“ územního plánu Liberce 

      a  u k l á d á 
     Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora 
     pokračovat v procesu  přípravy  pořízení   „nového“ územního plánu  Liberce a upozornit      

zpracovatele toho plánu na fakt, že změna územního plánu na některých pozemcích byla 
v minulosti   zastupitelstvem města i opakovaně zamítnuta.  

                            
T : neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 101/09 

Zadání 25. změny územního plánu města Liberce 
Zastupitelstvo města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

     navržené zadání 25. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která 
je jeho nedílnou součástí, 

  s c h v a l u j e  

    ukončení procesu pořizování 25 změny územního plánu města Liberec 
a  u k l á d á  

    Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
    zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 25. změny územního plánu města   

Liberec. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 102/09 

Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, 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 SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská 
vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, která se bude 
konat dne 3. června 2009 v 10.00 hod. v sále Kulturního domu obce Mšená – Lázně, okres 
Litoměřice. 
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USNESENÍ Č. 103/09 

Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice 
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 SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec 1 – Staré Město, která se 
bude konat dne 18. června 2009 v 10.00 hod. v budově radnice, 2. patro, zasedací místnost 
č. 210.  

USNESENÍ Č. 104/09 

Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, 
s.r.o. 

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 SML, na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, 
s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, která se bude konat dne 11.června 
2009 v 11.00 hod. v salonku restaurace DOMOV v Liberci. 

USNESENÍ Č. 105/09 

Odvolání člena Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec a jmenování 
nového člena Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

        Zastupitelstvo města po projednání 

       o d v o l á v á  

       Ing. Lidii Vajnerovou z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec, na    
       základě její vlastní žádosti 

 a  j m e n u j e  

   Mgr. Markétu Puzrlovou do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města  
   Liberec. 

USNESENÍ Č. 106/09 

Zpráva o ukončení FIS MS v klasickém lyžování Liberec 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

u k l á d á  

 primátorovi města pozvat bývalou prezidentku organizačního výboru FIS MS v klasickém 
lyžování Liberec 2009 paní Kateřinu Neumannovou k podání detailní zprávy o hospodářském 
výsledku  FIS MS v lyžování Liberec 2009 včetně detailního přehledu financování.                                                    
 
                                                       T: po vyúčtování FIS MS v klasickém lyžování Liberec 2009 

 



 9

USNESENÍ Č. 107/09 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 30. dubna 2009 
 

     Zastupitelstvo města po projednání 
     b e r e  n a  v ě d o m í 
     vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které 

se  konalo dne 30. dubna 2009. 
 
 
 
 

 
 
 

               Ing. Jiří 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.   95/09  – Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního   

                           fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2009 – přehled dotací         
K usn. č. 101/09  – Zadání 25.změny územního plánu města Liberec         
 

 



Příloha č. 1

Celkové 
náklady      

akce

Výše 
požadované 

dotace

Navržená 
dotace

v Kč v Kč v Kč

1
Základní umělecká škola 
Liberec                       
přeřazeno z FPRV

Školní profilové CD 4. - 5. dubna 2009 45 000 44 000 0
výroba a potisk CD, záznam nahrávky, studiové 
zpracování nahrávky

2
Krajská vědecká knihovna 
v Liberci                   
přeřazeno z FPRV

Liberecko a jeho památky - 
cyklus přednášek

březen - září 2009 10 000 8 000 8 000 honoráře přednášejících

3
Gymnázium F. X. Šaldy      
přeřazeno z FPRV

Výstava "Prostor - 
komunikace - koncept"

září 2009 95 000 45 000 10 000
výroba velkoplošných fotografií, výroba a distribuce 
propagačních materiálů

4 Country & Western Club Hudební festival Gody 2009 14. června 2009 106 000 47 000 28 000
pronájem prostor, ozvučení, program, propagace - 
plakáty, letáky, bulletin, média (rádia, TV, tisk)

5
Nakladatelství Roman 
Karpaš RK

kniha Jizerské hory - o 
mapách, kamení a vodě

listopad 2009 1 420 000 50 000 24 000 tisk

6
Jizersko-ještědský horský 
spolek

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně

20. června 2009 24 300 22 300 10 000
odměny pro účastníky pohádkového lesa, honoráře 
pro interprety, plakáty

7
Československá obec 
legionářská o. s.

Projektový den s ČsOL - se 
školami, mládeží, armádou a 
veřejností

22. června 2009 47 700 15 000 10 000 honorář za ukázku techniky a materiálu, propagace

8 Vladimír Vrabec Hradby Fest 2009 5. září 2009 40 000 30 000 10 000
pronájem pódia, zvukové aparatury a sociálních 
zařízení; výroba a výlep plakátů

9
Spolek ruprechtických 
sousedů

6. ruprechtická pouť 28. - 30. srpna 2009 65 000 40 000 20 000
montáž a demontáž pódia, služba zvukaře, tisk 
plakátů, pronájem WC, pronájem košů, likvidace 
odpadu, odměny skupinám

10 Vojtěch Růzha

Natočení a výroba 
hudebních klipů a 
multimediálních DVD 
skupiny Mystream

červen - srpen 2009 25 000 25 000 0
kameramani, střihač, kompars, kopírovací práce, 
videonosiče

11
Mgr. Štěpánka Kašparová, 
Kulturní agentura Štěk

"Muzika Liberec" - realizace 
CD skupiny Mystream

červen - říjen 2009 80 000 50 000 20 000
lisování a potisk CD, obal, výroba bukletu, grafické 
práce, pronájem studia vč. obsluhy, mastering

Č. Žadatel Název akce

Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 2. kolo roku 2009                                       

Účel dotace

na akce zahájené v období od 1. června 2009 do 30. listopdadu 2009
(příjem žádostí do čtvrtka 30. dubna 2009 do 16:00 hodin)

Termín akce
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Č. Žadatel Název akce Účel dotaceTermín akce

12
Cestovní kancelář turistika 
a hory s. r. o.

7. ročník Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů

26. - 29. října 2009 260 000 60 000 25 000

ceny pro filmaře, tisk letáků, plakátů, katalogů, 
překlady a dabing cizojazyčných filmů, výroba 
bannerů, tisk billboardů a umístění, umístění letáků 
v MHD, umístění plakátů do výlepu, grafika a tvorba 
webových bannerů, reklama v médiích a výroba 
spotů

13
International Sports 
Marketing s. r. o.

Trofeo Niké Bohemia 2009 3. - 5. července 2009 103 000 40 000 15 000
technické zajištění a kulturní program ve 
Statutárním městě Liberec

14
Klub přátel výtvarného 
umění

Kulturně vzdělávací pořady v 
Experimentálním studiu v 
Liberci

1.9. - 30.11.2009 7 500 4 500 4 500
honoráře lektorů, propagační materiály a pozvánky 
na pořady, pronájem sálu a techniky

15
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát

Nedělní pohádková 
odpoledne

září - říjen 2009 35 500 23 500 20 000 honoráře, náklady na reklamu a výrobu letáků

16 Obč. sdružení Carola
Vydání profilového CD 
dětského pěveckého sboru 
Carola

do konce října 2009 59 000 48 000 20 000
výroba bukletů, výroba CD, pronájem nahrávacích 
prostor, pronájem zvukového studia

17
ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené

Hudba je naše radost 1. 6.  - 30. 11. 2009 25 500 25 500 0 nákup hudebních nástrojů

18 Klub Dětem Veselé léto 15. 6. - 15. 9. 2009 48 000 36 000 10 000 honoráře účinkujících, pedagogů

19 Bohemia Cantat Liberec
Mezinárodní festival 
sborového zpěvu Bohemia 
Cantat Liberec 2009

27. - 30. srpna 2009 1 050 000 200 000 65 000
propagace (plakáty, pozvánky, programy, 
vstupenky, audio a videozáznam, propagační 
předměty, inzerce a reklama), pronájem prostor

20
Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec

Hudba nezná hranice 2009 - 
pronájem sálu

1. 9. - 30. 11. 2009 240 000 35 000 15 000
pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod (služby)

21
Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina Liberec

Opery Kurta Schwaena - 
100 let od narození 
významného autora

1. 9. - 30. 11. 2009 134 000 110 000 25 000
pronájem koncertního sálu v Liberci, ozvučení 
koncertu, instrumentální doprovod (služby)

22
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Kulturní večery říjen - listopad 2009 1 200 1 200 1 000 pronájem sálu na období říjen a listopad 2009

23
Spolek pro vlastivědnou 
práci v Liberci a okolí

Programové kalendáře září 2009 4 500 4 500 4 500 předtiskové a tiskové práce

V Liberci 12. května 2009 2/5

Příloha k usn. č. 95-09



Příloha č. 1

Celkové 
náklady      
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Výše 
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24
Spolek Frýdlantské 
okresní dráhy

Parním vlakem na Hejnickou 
pouť

4. července 2009 64 000 5 000 0

provoz parního vlaku (návoz z Turnova do Liberce a 
zpět, cena za použití dopravní cesty - kolejí, uhlí, 
doplnění lokomotivy vodou, odměna strojvedoucího 
a topiče)

25

Sdružení studentů, rodičů 
a přátel školy při 
Gymnáziu F. X. Šaldy v 
Liberci

Literární pozdravy 2009 20. - 21. 11. 2009 45 000 28 000 15 000
propagace, pronájem prostor, honoráře účinkujících 
autorů

26
Pavel Jakubec A-styl 
Liberec

A-styl street dance show 7. června 2009 149 000 25 000 15 000 nájem divadla, propagace

27 Centrum Generace, o. s.
Kulturní program na Health 
Expo 2009 (veletrh zdraví)

1. - 2. června 2009 1 247 000 100 000 20 000 nájem sálu a předsálí

28 Centrum Generace, o. s. Motosnění 18. - 20. září 2009 65 900 20 000 0
materiál na stavbu pódia, náramky na označení 
účastníků, kapely, pronájem prostor - kemp

29
Jiří Tomáš - nakladatelství 
Akropolis

román Jan Šebelka: "Leť, 
Vlaštovko, leť" (pracovní 
název)

duben - říjen 2009 102 200 50 000 0 tisk, papír a knih. zpracování

30
Klub Hudební mládeže 
Liberec

Duhová bouře 2009 29. 5. - 3. 6. 2009 572 500 80 000 35 000
honoráře, lektorné, pronájem festivalových prostor, 
stavba pódií a pronájem

31 DS Odevšad
Divadelní semináře pro 
divadelníky i ostatní

únor - listopad 2009 69 510 56 760 0
lektorné vč. odvodů, dohody, tělocvična 
(ubytování) , pronájem prostoru pro semináře

32 Jaroslava Kašparová
Módní přehlídka - Gothické 
korzety a Novoromantismus

6. června 2009 150 000 47 000 15 000
honorář modelů, fotograf, grafický návrh, 
propagace, scénografie, scénografická realizace 
(hudba, osvětlení, pomocný personál)

33
Česká esperantská 
mládež, o. s.

Kulturní a jazykový festival a 
koncert s pokusem o 
světový rekord

19. a 23. 7. 2009 112 175 93 175 25 000

náklady na festivalové prezentátory, náklady na 
vystupující umělce, pódium s praktikábly (festival, 
koncert), ozvučení, reproduktory, mikrofony, 
stojany, 15 malých prezentačních stánků (festival), 
židle (festival), výlep plakátů, tisk plakátů a letáčků, 
promítací plátno, projektor

34 Kulturní služby Liberec
Léto v Lidových sadech 
2009

červenec - srpen 2009 195 000 103 000 45 000
zajištění programu, drobný materiál, světelná a 
zvuková technika, náklady na zapůjčení filmů, 
technické zajištění promítání, propagace
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35 Vokální skupina offbeat
nahrávání profilového CD 
skupiny offbeat - výročí 5 let

červenec - listopad 2009 154 500 83 500 20 000
pronájem studia, mastering, honorář hostů, honorář 
hudební a zvukové režie, návrh bookletu, lisování 
CD, tisk bookletu, poplatky OSA

36 Tomáš Vrbas
koncertní vystoupení 
Spirituál kvintet

11. června 2009 62 200 35 500 20 000 honorář Spiritual kvintet, ozvučení, výlep plakátů

37 Jan Skalník Rozloučení se školou 27. června 2009 57 300 36 300 10 000
ceny do soutěží, hudba, reklama, výroba a výlep 
plakátů

38 Jan Skalník Rozloučení s prázdninami 5. září 2009 66 500 42 000 10 000
ceny do soutěží, náklady na tisk plakátů, reklama, 
hudba, výlep plakátů

39
Dům kultury Liberec,           
spol. s r. o.

Setkání s českou klasikou - 
Divadlo Spejbla a Hurvínka 
(pořady pro děti)

listopad 2009 80 000 50 000 25 000 honoráře, propagace

40
Dům kultury Liberec,           
spol. s r. o.

Dny seniorů - seriál pořadů u 
příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů

5., 7. a 9. října 2009 80 000 50 000 20 000 honoráře a propagace

41 Divozemí
Velká inventura Liberec 
2009

6. - 10. října 2009 200 000 70 000 25 000

technický materiál (úprava jeviště a hlediště, 
zatemnění), honoráře účinkujících a technických 
pracovníků festivalu (jevištní technika, světlo, zvuk), 
technický vůz (pro převoz materiálu na úpravu 
jeviště a hlediště, převoz světelného a zvukového 
vybavení atd.), pronájem technického vybavení 
(světlo, zvuk, sedačky do hlediště)

42
Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, o. s.

Bambiriáda 2009 4. - 7. června 2009 212 500 50 000 20 000
pronájem areálu, zvuk, světla, vnitřní sál, zvuk, 
venkovní pódium, propagace

43 Sdružení TULIPAN o. s. Týden s TULIPANem září 2009 71 000 26 000 15 000 propagace, pronájem prostor

44
Jaroslav Fryč Knihkupectví 
a antikvariát                         
podáno 4.5.2009

Setkávání s kulturou září - listopad 2009 103 500 41 500 neprojednáno honorář moderujících a hostů, propagační materiály 
(plakáty, letáky), propagace (plakátovací plochy)

45
Jan Pikous                          
podáno 7.5.2009

vydání knihy fotografií 
"Imprese"

květen - červenec 2009 120 000 45 000 neprojednáno náklady na redakci a tisk

Žádosti podané po uzávěrce
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CELKEM 7 905 985 2 102 235 680 000

7 905 985 Kč
2 102 235 Kč

43
Počet žádostí po uzávěrce 2

39

2 100 000 Kč 950 000 Kč
1 150 000 Kč

2 100 000,00 Kč

Náklady projektů
Návrh Správní rady kulturního 
fondu SML na rozdělení dotací 
ve 2. kole 2009

Počet žádostí v termínu
Požadavky na dotaci z KF

Počet žadatelů

Schválený rozpočet kulturního fondu na rok 2009

680 000 Kč

v 1. kole 2009 rozděleno

CELKEM

k dispozici pro 2. a 3. koloPřevod zůstatku z roku 2008
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Používané zkratky 

25. změna -  25. změna  územního plánu města Liberec 

UPML - územní plán města Liberec 

ÚPD  - územně plánovací dokumentace 

PÚR  - politika územního rozvoje 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

VPS  - veřejně prospěšná stavba 

ÚP  - územní plán 
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A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMN Ě 
PLÁNOVACÍ     DOKUMENTACE       VYDANÉ KRAJEM, POP ŘÍPADĚ Z DALŠÍCH 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

 

Z PÚR nevyplývají žádné specifické požadavky pro řešení 25. změny. 

Z ÚPD vydané Libereckým krajem nevyplývají žádné specifické požadavky, ale vzhledem 
k probíhajícím změnám této dokumentace je třeba neustále sledovat soulad s aktuálně 
platnou ÚPD Libereckého kraje. 
Podnět na 25. změnu je v souladu s platným Strategickým plánem rozvoje města Liberec. 
 
B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLAD Ů 
 

Územně analytické podklady jsou ve stádiu rozpracovanosti.  

Z hodnocení stupně využití ploch určených územním plánem pro funkci bydlení provedeného 
odborem strategie a územní koncepce vyplývá nutnost přípravy dalších prostorů                   
a rozvojových lokalit pro bytovou výstavbu, především uvnitř zastavěného území obce.  

Realizace požadovaného návrhu změny územního plánu je jednou z cest k naplňování 
tohoto záměru. 
 
C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 
 
Požadovaný návrh nevyvolává podstatné požadavky na rozvoj území obce. 
 
D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY) 
 

V následující tabulce jsou uvedeny pozemky, které jsou danou změnou dotčeny s údajem o 
funkčním využití dle platného územního plánu a požadavkem na změnu jejich funkčního 
využití. 

 
Číslo  
podn ětu  

Katastrální 
území 

Číslo  
parcelní Záměr 

25 Horní Růžodol 552/1, 552/3 změna funkčního využití na pozemku 552/1 
na bydlení městské a na pozemku 552/3 na 
komunikaci 

 

Návrh 25. změny musí vycházet ze stávajícího charakteru zástavby území a z dnešního 
uspořádání urbanistické koncepce města Liberce.  

Nutno respektovat současnou výškovou a hmotovou proporcionalitu objektů v řešeném 
území. 

 
E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY  

Návrh nevyvolává požadavky na změnu koncepce dopravy. 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  

Návrh řešení bude respektovat stávající koncepce a regulativy platného územního plánu. 
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F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 
V rámci změny nejsou specifické požadavky a pokyny.   
 
G) POŽADAVKY NA VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ A ASANACE 

25. změna nevyvolává požadavky na asanační zásahy a veřejně prospěšná opatření. Stavby 
v území nebudou součástí seznamu VPS. 
 
H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ           

(NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VE ŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ 
OCHRANY, OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY P ŘED 
POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY)        

 

Číslo podn ětu  Právní p ředpis Požadavek na řešení 

zákon č. 20/1987 Sb. 
v platném znění 

v bezprostřední blízkosti se nachází nemovitá 
kulturní památka – dělnické pekárny, tuto 
památku je nutno respektovat  

25 zákon č. 254/2004 Sb. 
v platném znění nutno zohlednit záplavové území 100-leté vody 

v dané oblasti 
 

 
I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ                       

A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 
 
V rámci změny nejsou specifické požadavky a pokyny.   
 
J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ŘESTAVBY 

S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ INFRASTRUKTURY A POLOHU 
OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

 
Číslo  
podn ětu  p.p.č. Funkce dle platného 

územního plánu 
Požadavek na zm ěnu funk čního 
využití 

552/1  
BM 
bydlení městské 

25 

 552/3 

návrh – plocha veřejné 
vybavenosti – kultura, věda, 
obchodní zařízení a služby  

D 
komunikace 

 
25. změna nevyžaduje vymezení nových zastavitelných ploch.  
 
 
K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH BUDE 

ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 
 
V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 
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L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 
REGULAČNÍM PLÁNEM 

 
V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 
 
 
M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIV Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU 
ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV 
NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST 

 
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že 25. změna nebude mít vliv na vyhlášené 
ptačí oblasti  ani na evropsky významné lokality (Natura 2000). Z provedených  průzkumů     
a známých souvislostí v řešeném území dále nevyplývá podstatný vliv změny na životní 
prostředí a není předpokládána nutnost provedení vyhodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí podle zvláštního zákona.  V rámci změny nebudou  proto tyto požadavky 
uplatněny. 
 
 
N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, V ČETNĚ POŽADAVKŮ 

NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 
 
V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 
 
 
O) POŽADAVKY NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU A NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH OD ŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA 
CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ        
A POČTU VYHOTOVENÍ 

Zpracování návrhu dokumentace 25. změny, včetně odůvodnění,  bude provedeno v rozsahu 
měněných skutečností a se všemi náležitostmi stanovenými novým stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy, vyhláškou č. 500/2006 Sb.,  která 
nabyla  účinnosti 1.1.2007. Návrh 25. změny bude proveden v obsahovém členění ve smyslu 
přílohy vyhlášky č. 7. 
 
ČLÁNEK I.: Obsah 25. zm ěny územního plánu 
podle  odstavce 1  - textová část  návrhu změny musí obsahovat : 
příslušnou  obsahovou část,  tj. skutečně navrženou změnu stávajícího územního plánu, 
vyplývajícího z přijatého řešení, v tématickém řešení podle vyhlášky. Ze zadání vyplývají 
jednoznačně body  c/ urbanistická koncepce  a  i/  údaje  o počtu listů dokumentace změny. 
 
podle odstavce 3 -   grafická část návrhu změny musí obsahovat:  
Grafická část 25. změny bude zpracována jako samostatný výřez k níže uvedeným 
výkresům ÚP v rozsahu měněných skutečností v rozsahu dotčeného území, vyhotovených 
digitálně: 
 - výřez  výkresu z ÚPML č. 1 Hlavní výkres v měřítku 1: 5 000 (bez zákresu limit) 

ČLÁNEK II.: Obsah od ůvodn ění  25. změny územního plánu  
 
- podle  odstavce 1. textová část  odůvodnění bude obsahovat: 

 Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou Libereckým krajem 

Vyhodnocení vlivu přijatého řešení na bezprostřední okolí lokalit a koordinace 
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využívání území z hlediska lokálních vztahů 

Údaje o splnění zadání  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 Odůvodnění přijatého řešení 

 

- podle odst. 2 – grafická část  odůvodnění bude obsahovat  výřezy z následujících 
výkresů ÚP: 
 
č. 1 Hlavní výkres 1:5 000 (jako koordinační výkres) 
 

Návrh dokumentace 25. změny bude předán 1 x v digitální podobě na digitálních nosičích 
takto: obsah ve formátech .dgn, .pdf, .doc; odůvodnění ve formátech .dgn, .pdf, .doc  a 1 x ve 
standardním papírovém provedení.  

Počet vyhotovení konečné dokumentace a její formáty budou dodatečně upraveny ve 
smlouvě o dílo.  
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GRAFICKÁ ČÁST 

Lokalizace 25.změny: 
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