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U S N E S E N Í  

 Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 25. 6. 2009 

USNESENÍ Č. 108/09 

Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD 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 Ig. 
Františka Hruši, náměstka primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD 
Liberec, a. s., se  sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, která se bude konat dne 
26. června 2009 v 10.00 hod. v Grandhotelu Zlatý lev Liberec. 

USNESENÍ Č. 109/09 

Zřízení osadního výboru v Liberci – Kateřinkách 
 

     Zastupitelstvo města po projednání 

z ř i z u j e  

     osadní výbor v části statutárního města Liberec – Liberec XVII – Kateřinky (vymezeno Statutem      
města Liberce v hranicích k.ú. Kateřinky u Liberce); 

  
     u r č u j e 
     - počet členů tohoto osadního výboru na 7 členů, 

   - za členy osadního výboru tyto občany: Ondřej Steger, Libor Fišera, Kateřina Burešová, Ing. Jana  
Novotná, Ing. Iva Sklenářová, Ing. Jiří Kolínský, Lukáš Hypš;  

 
     v o l í 
     Ondřeje Stegera předsedou osadního výboru Kateřinky;  
 
     a  u k l á d á   
     JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
     seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  
 

                                                                                                                               T: Ihned 
 

USNESENÍ Č. 110/09 

Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON 
 

 Zastupitelstvo města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

      petici za obnovu zrušené veřejně přístupné cesty pro pěší a cyklisty „Průchod golfem“ 
  
      a  u k l á d á   

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zpracovat  a předložit návrh řešení týkající se problematiky uzavřeného úseku městské cesty 
v areálu Ypsilon Golf Liberec, a. s.. 

                         
                   T: Ihned 

 
 

USNESENÍ Č. 111/09 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

 
majetkoprávní operace pod body 
     I. Prodej pozemků 
     II. Směna pozemků 
     III. Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
     IV. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou: 
 
           1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní ceny za prodej pozemků 
           2. Změna termínu kolaudace obchodního centra ve Vratislavicích nad Nisou 
           3. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 6100/2008/8525 ve věci nájmu a následující koupě 
               p. p. č. 2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.. ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace 
               investičního záměru „Obytný soubor Vratislavice – Nová Ruda“ 

I. Prodej pozemků 
    1.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
         pozemek p. č. 1234/17, k. ú. Liberec 
         kupující: 
         Jaroslav Koreisz,  
          
         za kupní cenu 26.000,- Kč,  

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne           
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
2. Pozemky p. č. 1402/1, 1403/1, 1404/2, k.ú. Liberec 
   Bod byl stažen 
    

    3.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
         pozemek p. č. 2825/6, k.ú. Liberec 

   kupujícím: 
   Vysokoškolský sportovní klub Slavia TU Liberec o. s. , IČ: 46745980   
   sídlem Hálkova 6, 461 17  Liberec I – Staré Město 
   za kupní cenu  31.000,- Kč 
   splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
   ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
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    4.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
         pozemek p. č. 3199/3, k.. ú. Liberec 

   kupujícím: 
   manželé Marta Krátká,  
   a Ing. Karel Krátký,  za kupní cenu  7.000,-Kč 
  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
  dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

    5.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti :  
        pozemek p. č. 4019, k. ú.Liberec 

   kupujícím:   
   1. Ekaterini Sluková,  
      za kupní cenu  321.000,-Kč                                  
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
      dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
  2.  manželé Ing.Luboš Vít,  
       a Ing. Leona Vítová,  
       za kupní cenu  319.000,-Kč 
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
       marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 
  

    6.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:  
         pozemky p. č. 4558, 4559, k. ú. Liberec 
         kupující: 

  Alexandr Kendik,  fyzická osoba 
  podnikající pod obchodním jménem 
  Alexandr Kendik JUNIOR, IČ: 104 30 245             
  se sídlem Soukenné nám.121/1, 460 01  Liberec 4 
  za kupní cenu 434.000,- Kč,  
  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne      
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
    7.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
         pozemek p. č. 5902/2, k. ú. Liberec  kupujícím:  
         kupujícím v pořadí:  

   Václav Langr a Naďa Langrová,      25% nemovitosti 
  
   Martin Kysel a Ing. Olga Kyselová,     25% nemovitosti 
 
   Karel Bělohubý a Jana Bělohubá      25% nemovitosti 
 
   Miroslav Štekl       25% nemovitosti  
 
    
   za kupní cenu 156.000,- Kč 
   splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy  
   do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  

 

   8.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
        pozemek p. č. 6008/7, k..ú. Liberec 

  kupujícím  
  VARIANTA „ A“ 
  Pravoslav Urban a Jana Urbanová,  
  za kupní cenu   65.000,- Kč 



 4

  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy  
  do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  
 

 

   9.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:  
        pozemky p. č. 485/5, 485/16, 485/21, k.ú. Rochlice u Liberce  

  kupujícímu:   
   M. Investment Limited CR s. r. o. , IČ: 279 22 901, 
   se sídlem Mladá Boleslav, Ptácká 156, PSČ 293 01  
   za kupní cenu 18.000,- Kč 
   splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy  
   do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  
 

  10.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
        pozemek p. č. 950/8, k. ú. Františkov u Liberce 
        kupujícím:   

  Ing. Ivan Fryauf a Marie Fryaufová,  
  za kupní cenu 85.000,- Kč 
  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy  
  do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  
 

  11.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti :  
         pozemek p. č. 426/2, k.. ú. Růžodol I 
         kupujícím: 
         manželé Kateřina Picková,  
         a Jaromír Picek,   
        za kupní cenu  212.000,-Kč 
        splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
        dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
  12.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
         pozemek p. č. 699/10, k. ú. Růžodol I 
         kupujícím: 
         manželé Jaroslav Kobík a Zuzana Kobíková,   
         za kupní cenu  6.000,-Kč 

   splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
   ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
  

 13.  Zastupitelstvo města schvaluje zařazení pozemku p. č. 1282/2, k. ú. Ruprechtice, do seznamu                 
pozemků vyřazených privatizačního procesu  

          
  14.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
         pozemek p. č. 1638/3, k. ú.Ruprechtice 
         kupujícím: 
         Ing. Petr Sochor 

  za kupní cenu  114.000,-Kč                                    
  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
  ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

 15.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:  
        pozemek p. č. 336,  k. ú. Starý Harcov 
        kupujícímu: 
        Roman Nový,  

  za kupní cenu:  30.000,- Kč 
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  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45  dnů   ode dne schválení           
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
  16.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:  
         pozemky p. č. 530/1, 530/3, 530/5, 530/6, 530/7, 530/8, 530/10, k. ú. Starý Harcov 
         s dovětkem - v případě dalšího prodeje sdružením vlastníků bude mít město předkupní právo na                  

koupi tohoto majetku za cenu, za kterou bude nyní pozemek prodán.  
          kupujícímu  :  
         1. Společenství Sosnová 466-477, IČ: 254 28 004, 
             se sídlem Liberec XV, Sosnová 469/8, PSČ 460 01 

       za kupní cenu   2,270.000,- 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                25% nemovitostí                           
 
       Kamil Hruda a Soňa Hrudová     25% nemovitostí                           
  
      Jan Bek a Květuše Beková      25% nemovitostí                           
 
      Karel Matuška        25% nemovitostí 
 
     za kupní cenu  2.260.000,- Kč 
     splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy  
     do 45 dnů ode dne  marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1  

 

  
 17.  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti :  
        pozemek p. č. 1/3, k. ú. Doubí u Liberce 
        kupující: 
        Rudolf Gabčan,  

  za kupní cenu 30.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne   
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
  Karel Matuška        50% 
  a manželé Ing. Luboš Vít, Leona Vítová                50%  
  za kupní cenu 30.000,- 
  splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne  
  marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1 
 

II. Směna pozemků  
     1.   Bod nebyl schválen 

             
2. Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2009 schvaluje směnu pozemků p. č. 2211/12 a 2211/22 

oddělených z pozemků p. č. 2211/2, 2211/3, 2211/11 a 2211/12, k. ú. Ruprechtice  
 ve vlastnictví: 

     Ing. arch. Janoušek Pavel, Janoušková Irena,  
     Ing. Samek Zdeněk 
    
     za pozemek p. č. 2236/11 oddělený z pozemku p. č. 2236/1, k. ú. Ruprechtice  

 ve vlastnictví:  
     Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978   
     bez doplatku. 
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III.     Prodej podílů pozemků spoluvlastníkům 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2570/10000 

náležející k jednotce č. 37/004 na pozemku p. č. 153 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům budovy č. 
p. 37, nám. Beneše, Liberec 3 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % uhr. 
2570/10000 Veselá Galina 

Veselý Matyáš 
Veselý Šimon 

33.000,00 100 

    

  
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1614/10000 

náležející k jednotce č.715/002 na pozemku p.č.2733 v k. ú.  Liberec spoluvlastníkům budovy 
č. p.715, ul.Vrbova, Liberec 1 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % 

uhr. 
1614/10000 Žižka Lukáš 

Škrobáčková 
Mirka 

16.000,00 100 

 
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2098/10000 

náležející k jednotce č. 704/006 na pozemku p. č.3058 v k. ú.  Liberec spoluvlastníkům budovy 
č. p. 704, ul. Gorkého, Liberec 1 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % 

uhr. 
2098/10000 Trávníčková Eva 

Boháč Vilém 
25.000,00 100 

 
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 647/15159 

náležející k jednotce č.1210/003 na pozemcích p. č. 3260-3262 v k. ú.  Liberec spoluvlastníku 
budovy č. p.1208-1210, ul. Březová alej, Liberec 1 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl  Příjmení a jméno Cena % uhr.
    
647/15159 Bečvářová Monika 8.000,00 100 

 
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2100/10000 

náležející k jednotce č. 385/002 na pozemku p. č. 5102 v k. ú.  Liberec spoluvlastníkům 
budovy č. p. 385, ul. Valdštejnská, Liberec 2 s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

Podíl  Příjmení a jméno Cena % 
uhr. 

2100/10000 manž.Binar 
Otakar 
a Binarová Věra 

39.000,00 100 
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IV.  Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou  
1.   Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní ceny za prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání žádosti Ing. Zbyňka Besty, doručené dne 17. 4. 2009, schvaluje 
prodloužení doby splatnosti doplatku kupní ceny ve výši 4,104.000,- Kč za prodej p. p. č. 345/1, 
346 v k. ú. Vratislavice nad Nisou,  a to ze dne 15. 3. 2009  do 31. 5. 2009. 

2.   Změna termínu kolaudace obchodního centra ve Vratislavicích nad Nisou 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  žádost firmy PROCTUS 4 s. r. o., se sídlem 
Londýnská 51/2, 460 01 Liberec 11, IČ 273 41 763, doručené dne 4. 3. 2009, ve věci posunutí 
termínu dokončení stavby (na p. p. č. 148/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou) nákupního centra obce 
Vratislavice nad Nisou včetně výstavby minimálně 60-ti parkovacích míst  z 31. 12. 2009 na 31. 
12. 2010. 

3.   Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 6100/2008/8525 ve věci nájmu  a následné koupě p. p. č.  2196/2,   
2197/1, 2199 v k. ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru „Obytný 
soubor Vratislavice - Nová Ruda“ 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté 
věci čj. 6100/2008/8525 ze dne 14. 3. 2008, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a 
European Development & Investment, a. s. , IČ 250 42 467, ve věci nájmu a následné koupě p. p 
.č. 2196/2, 2197/1, 2199/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru 
„Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“. 

USNESENÍ Č. 112/09 

Finanční kompenzace  - manželé Horňákovi 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

proplacení jednorázové finanční kompenzace ve výši 100.000,- Kč ve prospěch manželů Daniely a 
Pavola Horňákových, za dvouleté omezení provozu restaurace v objektu na pozemku p.č. 475,  
k. ú. Liberec, v souvislosti s výstavbou nového Magistrátu města Liberec. 

USNESENÍ Č. 113/09 

Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona                
č. 26/2000 Sb. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej  pozemků  dle  Přílohy  č. 1   formou   veřejných dražeb dobrovolných  dle   zákona č. 
26/2000 Sb. za uvedená  nejnižší podání mimo pozemky pod body: č. 4 – bod byl stažen 
                                                                                                             č. 8 – bod nebyl schválen 

 

USNESENÍ Č. 114/09 

Prodej volných bytů, nebytových jednotek a samostatně stojících garáží formou  
veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 

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

prodej volných bytů, nebytových jednotek a samostatně stojících garáží za minimální nejnižší 
podání dle Přílohy č.1 formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 

USNESENÍ Č. 115/09 

Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej části pozemků  a to dílu „s“ o výměře 4 m2 oddělený z p. p .č. 38/1, dílu „t“ o výměře 1 m2 
oddělený z p. p. č. 41/2, dílu „v“ o výměře 13 m2 oddělený z p. p. č. 43/2, dílu „r“ o výměře 4 m2 
oddělený z p. p. č. 50/4, dílu „u“ o výměře 20 m2 oddělený z p. p. č. 50/5 a dílu „w“ o výměře 1 m2 
oddělený z p. p. č. 50/6  a následně sloučené na základě geometrického plánu č. 4239- 227/2008 
zpracovatel Geodet CZ s. r. o. do nově vzniklé p. p .č. 50/1 vše v k. ú. Liberec společnosti P4 
Plaza s. r. o., K Červenému dvoru 24/2132, 130 00  Praha 3, IČ: 27167763 za kupní cenu 3.900,-- 
Kč/m2.  

USNESENÍ Č. 116/09 

Tramvajová trať do Rochlice –smluvní vztahy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společnostmi Liberec 
Real Estate, s. r. o., IČ: 26501210, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, a Liberec Project s. r. o., 
IČ: 27232981, se sídlem: Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, 
 

USNESENÍ Č. 117/09 

IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

     1.  Dokument Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 
     2. Změnu č. 1. Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice,                         

vyvolanou  krácením dotace těchto oblastech: 
   - Rozpočet oblast intervence 5. 2 
   - Předpokládaný celkový finanční objem  
   - Poměr plánovaných aktivit  
   - Zdroje financování projektů  
   - Plán čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech 
   - Monitorovací indikátory výsledku  
   - Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle  

     3. Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města s Českou republikou –   
Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu, 
IČ: 66 00 22 22, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1  

 
   o d v o l á v á  
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1. Bc. Jiřího Pilného, specialistu odboru Koordinátor dotací EU z postu:  

a. manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a  

b. člena řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice bez hlasovacího práva  

2. Mgr. Ivo Svatoše, ředitele ZŠ Dobiášova, na vlastní žádost z postu člena řídícího výboru 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice s hlasovacím 
právem  

 
   j m e n u j e  

1. Ing. Martina Čecha, vedoucího oddělení dotací,  

a. manažerem Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice a  

b. členem řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice bez hlasovacího práva 

2. Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, členem řídícího výboru Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice s hlasovacím právem 

 
   p o v ě ř u j e  

radu města schvalováním změn dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice pro zajištění naplnění Dohody o zabezpečení realizace 
Integrovaného plánu rozvoje města  

USNESENÍ Č. 118/09 

Městský fond rozvoje  bydlení 
2.kolo rozdělení finančních prostředků pro r. 2009  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přidělení finančních prostředků z MFRB pro rok 2009 – 2. kolo žadatelům: 
1. Ing. Pavel Riss,  
    Ing. Marie Rissová,  
    Ing. Jiří Šollar,  
    Hana Šollarová,  
    na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, p. p. č. 607/1,  
    602/1, 602/2 a to ve výši 42 000,-Kč,  
 
2. Sdružení Jizerská os., Pod Vodárnou 86, 466 01 Jablonec nad Nisu,  na výstavbu splaškové  
   a dešťové kanalizace v k. ú. Starý Harccov, Na Skřivanech ve výši 1 035 500,- Kč,   
 
3. Jan Švec, na výstavbu komunikace v k. ú. Ruprechtice, p. p. č. 2146/1 ve výši 623 700,- Kč   
 
4. Ing. Zbyněk Besta, na výstavbu kanalizačního a vodovodního řadu, komunikace, veřejného 
osvětlení v k. ú. Vratislavice nad Nisou, ul. Dlouhomostecká  p. p. č. 345/1, 346  ve výši 
1 757 000,- Kč,   

z r u š u j e  

 
usnesení zastupitelstva města č. 230/06,  celé znění bodu 2) 
 
citace zrušovaného usnesení 230/06 bod 2    
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zastupitelstvo  města schvaluje:  
změnu usnesení zastupitelstva č. 60/05, a to: 
 v bodě 7. se vypouští konec věty  a nahrazuje se novým zněním  „… finanční podporu ve výši 
0,85 mil. Kč“. 
 
Ostatní ustanovení  usnesení zastupitelstva města č. 60/05 zůstávají beze změny  
 

USNESENÍ Č. 119/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 120/09 

Uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí revolvingového investičního úvěru 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

znění úvěrové smlouvy  na poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 
předfinancování  akcí dotovaných ze zdrojů EU č. 04/09  předložené  vítězem výběrového řízení 
Všeobecnou úvěrovou bankou a. s., pobočkou Praha,  IČ 48550019, se sídlem Pobřežní 3, Praha 8 
– Karlín, PSČ 186 00  
 
a  u k l á d á 
  
Ing. Jiřímu Kittnerovi podniknout veškeré nutné právní kroky k uzavření této smlouvy 
 
                  T: 31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 121/09 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

      rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové 
      zprávy 
 
      a   u k l á d á 
 
     Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 
     Statutárního města Liberec na rok 2009 zastupitelstvu města dne  25. 6. 2009 ke schválení. 
 

USNESENÍ Č. 122/09 

Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek vč. příslušenství 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1)  prominutí pohledávek  vyšších než 20 tis Kč z důvodů úmrtí dlužníků či nevymahatelnosti a 
jejich účetní odpis dle seznamu v příloze důvodové zprávy č. 1 v celkové částce   1.287.517,-Kč 
 
2)  upuštění od vymáhání pohledávek vzniklých před 31. 12. 2005 specifikovaných v příloze  
důvodové zprávy č. 2  a prominutí příslušenství pohledávek a jejich účetní odpis v celkové částce  
31.402.448 Kč 
 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
 
  informovat JUDr. Alexandra Šoljaka: 
     a) o prominutí pohledávek  nad 20.000,-Kč  
     b) o upuštění od vymáhání pohledávek vzniklých před 31. 12. 2005 a prominutí  
         příslušenství těchto pohledávek 
                                                                                                                         T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 123/09 

Prodej akcií ČSAD Liberec a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej 6.337 ks akcií na jméno ČSAD Liberec a. s. (ISIN CZ0008209103) kupujícímu Liberecká 
automobilová doprava, s. r. o, ul. České mládeže 594/33, Liberec 6, IČ 47309440 za celkovou 
kupní cenu 1.996.155,- Kč 
 

a   u k l á d á 

 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, realizovat všechny kroky související s  převodem akcií. 
                                                                                                                        T: 9/2009 

USNESENÍ Č. 124/09 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Gollova 394/4, 
příspěvkové organizace  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace. 
 

a  u k l á d á 

 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podepsání dodatku primátorem Ing. Jiřím Kittnerem. 
                                       
  T:  neprodleně 
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USNESENÍ Č. 125/09 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6,   

příspěvkové organizace  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace. 

   a   u k l á d á 

 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
zajistit podepsání dodatku primátorem Ing. Jiřím Kittnerem. 
    
                     
 T:  neprodleně 

USNESENÍ Č. 126/09 

Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce   
 
č. Zařízení Akce Náklady 

(odhad) 
Termín realizace 

1. ZŠ Barvířská rekonstrukce  3.800.000,- 7 – 12/2009 
2. MŠ Klášterní rekonstrukce 

otopného 
systému 

680.000,- 7 – 8/2009 

3. ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová 

nákup 
hudebního 
nástroje - 
vibrafon 

   135.000,- 9/2009 

4.  ZŠ Česká Výměna 
klempířských 
prvků 

1.400.000,- 7 – 8/2009 

CELKEM 6.015.000,-  
 

a  u k l á d á 

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

                                                                                                                             T: ihned 
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USNESENÍ Č. 127/09 

Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací  

 
     Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akce   
 
č. Zařízení Akce Náklady 

(odhad) Kč 
Termín 
realizace 

1. ZOO Liberec Zastřešení posezení 
před restaurací Gibon 

1.500.000,- 2009 

2. ZOO Liberec Africká část – 3.etapa 
- slunečník u žiraf 

   300.000,- 2009 

3. ZOO Liberec Generel dalšího 
rozvoje ZOO Liberec 

1.850.000,- 2009 

4. ZOO Liberec Pavilon levhartů - 
projektová 
dokumentace 

    450.000,- 2009 

5. ZOO Liberec Průchozí ptačí voliéra 
– projektová 
dokumentace 

    900.000,- 2009 

6. ZOO Liberec Nestor Kea – 
projektová 
dokumentace 

    300.000,- 2009 

7. Divadlo 
F.X.Šaldy 

Oprava fasády 6.240.000,- 7-9/2009 

8. Naivní divadlo Rekonstrukce topení     500.000,- 7-8/2009 
 

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. 128/09 

Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol Libereckého 
kraje" ze Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace, 
na Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci. 

      Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

převod majetku Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace, získaného 
v rámci projektu  „Síť tvořivých škol Libereckého kraje“ na Základní školu, Liberec, Lesní 
575/12, příspěvkovou organizaci 
 
a  u k l á d á 
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
a)   zajistit podepsání Dohody  uzavřené dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb, občanský  

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi  Libereckým krajem a  Statutárním   městem  
      Liberec, 
                                                                                                                         T:  31. 7. 2009 
 
b)   zajistit v souladu s Dohodou  uzavřenou dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb, občanský      
      zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi  Libereckým krajem a  Statutárním městem 

Liberec převod majetku Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace,   
získaného v rámci  projektu  „Síť tvořivých škol Libereckého  kraje“ na   Základní školu, 
Liberec, Lesní  575/12, příspěvkovou organizaci. 

                                                                                                                         T:  31. 8. 2009 

USNESENÍ Č. 129/09 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 5. 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 v 5. kole roku 2009 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce sportovních 
organizací v celkové výši 1, 118.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 

 

a  u k l á d á 

 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
seznámit žadatele 5. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec; 
                                                                                                                         T: neprodleně 
zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.  
                                                                                                                         T: 31.10.2009 
 

USNESENÍ Č. 130/09 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2009 v celkové výši 136.000,- Kč, jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1 

 

a  u k l á d á  

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

T: 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 

                                                                                                                           T: 07/2009 

USNESENÍ Č. 131/09 

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

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 v celkové výši 68.000,- Kč. 

   a  u k l á d á  

paní Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
                                            T: neprodleně 

 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec včetně 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a 
žadateli 
                    T: 07/2009 

USNESENÍ Č. 132/09 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací  
z Fondu pro partnerskou spolupráci  Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo 
roku 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 3. a 4. 
kole roku 2009 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši  
115 000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

a   u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. a 4. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec včetně proplacení dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 
                    T: 31. 8. 2009 
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USNESENÍ Č. 133/09 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu 
prevence kriminality pro rok 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Informační síťový servis pro 
seniory“ v celkové výši 60 000,-Kč 

2. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Rozšíření městského kamerového 
monitorovacího systému – I. etapa“ v celkové výši 359 000,- Kč 

3. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Tisk preventivně bezpečnostního 
materiálu“ v celkové výši 72 000,- Kč 

4. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Kurzy sebeobrany pro ženy“ 
v celkové výši 67 000,- Kč 

a  u k l á d á  

1.  Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli policie Liberec, zajistit realizaci výše uvedených      
projektů  

                                                                                                                         T: průběžně 

 

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou poskytovanou 
dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 558 000,-Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec. 

                                                                                                                         T: průběžně   

USNESENÍ Č. 134/09 

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení 
azylantů  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení azylantů v celkové 
výši 400.000,-Kč 
 

a  u k l á d á 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace 
 
                     T: 31.12.2009 

USNESENÍ Č. 135/09 

Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu  zřizovací listiny  příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec dle 
důvodové zprávy 
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a   u k l á d á 
 
paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis schválené změny zřizovací listiny 
organizace Komunitní středisko KONTAKT, příspěvková organizace  primátorem města Ing. 
Jiřím Kittnerem a předat podepsaný dokument řediteli  příspěvkové organizace 
 
                    T: 07/09 

USNESENÍ Č. 136/09 

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 58 – Podněty Vratislavice nad 
Nisou – schválení podkladů pro nový územní plán 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podněty pro pořízení hromadné změny územního plánu Liberec č. 58  –  podněty Vratislavice nad 
Nisou – jako podklad  pro pořízení nového územního plánu 
 
a   u k l á d á 
Ing. Františkovi  Hrušovi,  náměstkovi primátora,  
pokračovat v procesu  přípravy pořízení „nového“ územního plánu. 
 
                   Termín: neprodleně  
 

USNESENÍ Č. 137/09 

Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec – 
zahájení procesu pořízení 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

podněty k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec - jako podklad pro nový 
územní plán 
 
a  u k l á d á  
Ing.  Františkovi  Hrušovi, náměstkovi primátora,   
pokračovat v procesu  přípravy pořízení  „nového“ územního plánu. 
 
                   Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 138/09 

Vydání 29. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 29. změna územního plánu 
města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

   v y d á v á  
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29. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

   a  u k l á d á  
Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora: 
1) aby zajistil oznámení o vydání 29. změny územního plánu města Liberec ve smyslu 
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 
                                                                                                               Termín: neprodleně 

 

 
Zadání 43. změny územního plánu města Liberce  

Bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 139/09 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberce č. 7/2001 Statut města 
Liberec – změna přílohy č. 1 

Zastupitelstvo města po projednání 

v y d á v á  

obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce. 

USNESENÍ Č. 140/09 

Protokol z provedené kontroly „Kontrola účelného, hospodárného a efektivního 
vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města 
Liberec na opravy mostů, na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním 
městem Liberec a společností TSML a. s., Liberec za období roku 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 na opravy mostů, na 
základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností TSML a. s., Liberec za 
období roku 2007“ 

USNESENÍ Č. 141/09 

Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí 
Statutárního města Liberec  

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou souhrnnou výroční zprávu organizací a obchodních společností s účastí Statutárního 
města Liberec za rok 2008. 
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USNESENÍ Č. 142/09 

Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

      předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2009 
 
      a   u k l á d á 
 

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

 
                      Termín:  28. 2. 2010 
 

 

USNESENÍ Č. 143/09 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 
2009 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

časový plán a obsah činnosti rady města na II. pololetí 2009 

a  s c h v a l u j e   

časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na II. pololetí 2009 jako otevřený materiál. 

 

USNESENÍ Č. 144/09 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 28. května 2009 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne  
28. května 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 
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Přílohy 
K usn. č. 113/09 - Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona         
                              č. 26/2000 Sb. 
K usn. č. 114/09 - Prodej volných bytů, nebytových jednotek a samostatně stojících garáží formou                     

veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 
K usn. č. 122/09 - Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek vč. příslušenství -      

NEVEŘEJNÉ 
K usn. č. 129/09 - Návrh Správní rady sportovního  fondu  na přidělení dotací ze Sportovního  fondu          

Statutárního města Liberec pro 5. kolo roku 2009 
K usn. č. 130/09 - Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací                          

z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2009 
K usn. č. 132/09 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací  

z Fondu pro partnerskou spolupráci  Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo                        
roku 2009 

K usn. č. 138/09 - Vydání 29. změny územního plánu města Liberec 
K usn. č. 139/09 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberec 

– změna přílohy č. 1  
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Příloha č. 1   

DRAŽBY POZEMKY 

poř. 
číslo 

katastrální území parcelní číslo druh pozemku výměra 

(m2) 

 nejnižší 

  podání 

(Kč) 

01   Liberec 271/2, 281 ostatní plocha-jiná 
plocha 

ostatní plocha - mani-
pulační plocha 

741 2,674.000,- 

 

 02 

 

Liberec 

 

1711, 1712, 1713 

 

zahrada 

 

469 

 

1,354.000,- 

 

 03 

 

Liberec 

 

1905, 1906/1, 
1906/2 

 

zastavěná plocha a 
nádvoří-zbořeniště, 
zahrada 

 

240 

 

372.000,- 

 

 04 

STAŽENO     

 

 05 

 

Rochlice u Liberce 

 

361/35 

 

ostatní plocha-zeleň 

 

1.369 

 

288.000,- 

 

 06 

 

Dolní Hanychov 

 

704/1 

 

ostatní plocha-zeleň 

 

296 

 

125.000,- 

 

 07 

 

Janův Důl u Liberce 

 

391/1, 391/2, 
391/3, 391/4, 
391/5, 391/6 

 

zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří 

 

1.322 

 

614.000,- 

 08 NESCHVÁLENO  

 

   

 

 09 

 

Doubí u Liberce 

 

1072/1, 1076/1 

 

trvalý travní porost, 
zahrada 

 

6.708 

 

2,352.000,- 

 10 Vesec u Liberce 1137/2 trvalý travní porost 5.912 4,450.000,- 

 

 11 Kunratice u Liberce 40/1 zahrada 2.293 592.000,- 

 

 12 Krásná Studánka 3/3, 1073/1, 
1073/4 

trvalý travní porost, 
ostatní plocha-ostatní 
komunikace 

352 88.000,- 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2009 
(prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných) 

 

Využití ploch dle stávajícího územního plánu 

 
poř. 
číslo 

katastrální území parcelní číslo využití ploch dle  územního plánu 

01 Liberec 271/2, 281 přestavbové polyfunkční plochy smíšené městské, je 
v památkové zóně, budova, zahrada, je ve studii                   
přestavby, zastavitelné  

02 Liberec 1711, 1712, 1713 pozemek p.č. 1711 je součástí ploch stabilizovaných urče-
ných pro bydlení čisté, ostatní patří do ploch přestavbo-
vých na bydlení městské, východní část je součástí měst-
ské památkové zóny, potřeba úpravy pro cyklisty, nutné 
regulační podmínky 

03 Liberec 1905, 1906/1, 1906/2 plochy urbanizované zeleně – zeleň parková manipulační 
plocha, zahrada, legalizace stavu, dále nezastavitelné 

04 Liberec 5310/1 stabilizované plochy, bydlení čisté, zahrada, provizorní 
objekt, omezeně zastavitelné     

05 Rochlice u Liberce 361/35 větší část pozemku je v plochách bydlení čistého a pruh 
podél jižní strany je v plochách bydlení městského, poze-
mek je velmi svažitý, vzrostlé stromy, třetina pozemku je 
v záplavovém území, nezastavitelné 

06 Dolní Hanychov 704/1 polyfunkční plochy pro bydlení čisté, zahrada, zeleň 
v zástavbě, prakticky nezastavitelné 

07 Janův Důl u Liberce 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 
391/5, 391/6 

stabilizovaná plocha bydlení čisté 

08 Kateřinky u Liberce 

Radčice u Krásné 
Studánky 

317, 318, 405/2 

482/1, 482/2 

plochy přírody a krajiny – z části vodní plocha 

louka, trvalý travní porost, vodní plocha přírodní koupališ-
tě, na hranici CHKOJH, rekreační využití, prakticky neza-
stavitelné 

09 Doubí u Liberce 1072/1, 1076/1 návrhové plochy, západní část plocha bydlení čistého,  
východní část součástí plocha zahrádek a chatových osad, 
bez přímého vstupu z veřejné komunikace 

10 Vesec u Liberce 1137/2 návrhová plocha bydlení čistého,                                         
louka 

11 Kunratice u Liberce 40/1 
 bydlení venkovské, z části trvalý travní porost, zahrada ,  
prakticky nezastavitelné   

12 Krásná Studánka 3/3, 1073/1, 1073/4 plochy přírody a krajiny – ostatní plochy v krajině (plocha 
nezastavitelná) a plochy dopravy a dopravní vybavenosti 
(ostatní komunikace) 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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01     k.ú. Liberec, p.č. 271/2, 281 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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02     k.ú. Liberec, p.č. 1711, 1712, 1713 

 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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03     k.ú. Liberec p.č. 1905, 1906/1, 1906/2 
 

 
 
 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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04     k.ú. Liberec, p.č. 5310/1 
 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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05     k.ú. Rochlice u Liberce, p.č. 361/35 
 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 



 10
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06     k.ú. Dolní Hanychov 704/1 
 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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07     k.ú. Janův Důl u Liberce, p.č. 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6 
 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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08     k.ú. Kateřinky u Liberce, p.č. 317, 318, 405/2 

         Radčice u Krásné Studánky, p.č. 482/1, 482/2 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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09     k.ú. Doubí u Liberce, p.č. 1072/1, 1076/1 

 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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10     k.ú. Vesec u Liberce, p.č. 1137/2 
 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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11 k.ú. Kunratice u Liberce, p.č. 40/1 
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12     k.ú. Krásná Studánka, p.č. 3/3, 1073/1, 1073/4 
 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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01     k.ú. Liberec, p.č. 271/2, 281 

 
 
02     k.ú. Liberec, p.č. 1711, 1712, 1713 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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03     k.ú. Liberec p.č. 1905, 1906/1, 1906/2 

 
 
04     k.ú. Liberec, p.č. 5310/1 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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05     k.ú. Rochlice u Liberce, p.č. 361/35 

 
 
06     k.ú. Dolní Hanychov 704/1 

 
 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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07     k.ú. Janův Důl u Liberce, p.č. 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6 

 

08     k.ú. Kateřinky u Liberce, p.č. 317, 318, 405/2,  

        Radčice u Krásné Studánky, p.č. 482/1, 482/2 
 
 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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09     k.ú. Doubí u Liberce, p.č.  1072/1, 1076/1 

 

 

10     k.ú. Vesec u Liberce, p.č. 1137/2 

 

Příloha k usnesení č. 113/09 
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11     k.ú. Kunratice u Liberce, p.č. 40/1 

 
 
12     k.ú. Krásná Studánka, p.č. 3/3, 1073/1, 1073/4 

 
 
 
 
 
 

Příloha k usnesení č. 113/09 



 2

 
 
 
               Příloha č.1  
 
a) volné byty 
 

č.jedn. poř.
čís. 

část č.p. adresa 

popis 

plocha 
(m2) 

vel. min.nejnižší 
podání 

(Kč) 

1. 02 265 Chrastavská 265/006 46,09 1+1 522.000,- 

2. 04 192 Rumunská 192/005 83,80 2+1 678.000,- 
 
b) nebytové prostory 
 

č.jedn. poř.
čís. 

část č.p. adresa 

popis 

plocha 
(m2) 

využití min.nejnižší 
podání 

(Kč) 

3. 02 265 Chrastavská 265/007 24,71 garáž 128.000,- 

4. 02 265 Chrastavská 265/008 17,11 garáž   89.000,- 
 
c) samostatně stojící garáže 
 

p.p.č. poř.
čís. 

k.ú. 

popis 

výměra 
(m2) 

nejnižší 
 podání 

(Kč) 

2318/3 5. Liberec  

garáž 

48 553.000,- 

3848/2 6. Liberec  

garáž 

22 142.000,- 
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 1., 3-4. 

 

 

 

 

            2. 
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5. 

 
 
 
 

    6. 
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Příloha č. 1

Výše 
celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč
1 Abadá Capoeira Liberec 5.BATIZADO ČR 3.-6.12.2009 94 000 19 000 19 000 propagace, zvuková aparatura, pronájem tělocvičny

2
Abadá Capoeira Liberec 2. SHOW BOJOVÝCH UMĚNÍ 

LIBERECKA
17.09.09 81 800 53 800 0 pronájem Domu Kultury Liberec, propagace, zvuková 

aparatura, pronájem tatami (žíněnky pro účinkující)

3 Abadá Capoeira Liberec Nábor nových členů - podzim 2009 2.9.2009 22 000 15 000 5 000 propagace, zvuková aparatura

4

Atletický běžecký klub 
ABK Liberec

Memoriál Karla Bani ve sprinterském 
trojboji

8.9.2009 38 000 22 000 10 000 propagace (propozice, propagační letáky, plakáty, výlep 
plakátů), technické zajištění (rozhodčí a technická četa, 
zdravotní služba, drobný nákup - náboje), pronájem 
(rozhlasové aparatury, elektronické časomíry)

5

Atletický běžecký klub 
ABK Liberec

Atletické závody mládeže o nejlepšího 
běžce Liberecka

15.9.2009 20 400 14 400 10 000 propagace (propozice, propagační letáky, plakáty, výlep 
plakátů), technické zajištění (rozhodčí a technická četa, 
zdravotní služba), pronájem (rozhlasové aparatury, 
elektronické časomíry)

6
Atletický klub AC 
SLOVAN Liberec, o.s.

Běh na Českou Chalupu 7.11.2009 37 200 15 000 10 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor, doprava

7
Atletický klub AC 
SLOVAN Liberec, o.s.

Memoriál Jana Macháčka 28.9.2009 9 000 4 000 4 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

8
Atletický klub AC 
SLOVAN Liberec, o.s.

LIBEREC OPEN 10.10.2009 11 000 5 000 5 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

9
Atletický klub AC 
SLOVAN Liberec, o.s.

Halový víceboj žactva 29.1.2010 24 000 12 000 10 000 propozice, propagace, pronájem haly

10
Atletický klub AC 
SLOVAN Liberec, o.s.

Silvestrovská hala 27.12.2009 30 000 16 500 0 propozice, propagace, rozhodčí, pronájem haly

11
Atletický klub AC 
SLOVAN Liberec, o.s.

Mikulášský běh 3.12.2009 7 500 3 500 0 propozice, propagace, rozhodčí

12
Bruslařský klub Variace 
Liberec

MČR juniorů, žáků a mladších žáků v 
krasobruslení pro rok 2010

12.-14.2.2010 438 000 180 000 25 000 pronájem Tipsport Arény

13
D.R.A.K., o.s. "Pojď a zapoj se" 1.9.2009 - 

28.2.2010
25 000 20 000 0 bezbariérová, přístupová sportovní trasa, závěsný kuželník 

14
Dance4you Liberec, o.s. Dance4you Cup 2009 1.10.2009 196 000 70 000 25 000 pronájem Domu Kultury Liberec, osvětlení, ozvučení, 

medaile, poháry, polygrafie

15 Dance4you Liberec, o.s. Dance4you show 2009 1.11.2009 76 000 20 000 0 osvětlení, ozvučení, polygrafie, propagace

Tabulka žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pro 5. kolo roku 2009                                                          
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce
Účel dotace

1

Příloha k usnesení č. 129/09
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16
FLOORBALL CLUB 
LIBEREC

Liberecký florbalový den 26.9.2009 180 000 48 000 30 000 pronájem haly, propagace, rozhodčí, ostatní (materiál, 
doprovodný program)

17
FLOORBALL CLUB 
LIBEREC

Open Air 2009 - 7. ročník 11. - 13. 9. 
2009

153 000 89 000 60 000 pronájem hal, propagace,rozhodčí, ostatní

18
FLOORBALL CLUB 
LIBEREC

Gold Cup 2009 - 7. ročník 4.-6.9.2009 140 000 80 000 50 000 pronájem hal, propagace,rozhodčí, ostatní

19
FLOORBALL CLUB 
LIBEREC

Floorball Christmas Open 09 16.-18.12.2009 250 000 100 000 60 000 pronájem hal, propagace,rozhodčí, ostatní

20 Golf Club Liberec, o.s. Dětská Tour Severovýchod 2009 06.09.09 150 000 80 000 45 000 pronájem areálu, technické zabezpečení akce

21
Grácie, o.s. Vstávat a cvičit! září 2009- 

březen 2010
171 000 98 000 0 propagace (grafické, fotografické a tiskové práce, reklamní 

plochy, inzeráty), technické zabezpečení, pronájem sálu 

22

Gymnastika Liberec "Pohár olympijských naděj LIBEREC 
209"- mezinárodní závod juniorů 
juniorek ve sportovní gymnastice

5.-8.11.2009 880 000 330 000 45 000 technické zabezpečení, plakáty, letáky, propagace, odměny 
rozhodčím a organizátorům 

23
Jakubec Pavel - A Styl 
Liberec

Radnice 2009 8.9.2009 40 000 7 000 5 000 technika, propagace

24
Jezdecký klub Liberec Mikulášská besídka 5.12.2009 13 750 8 400 0 propagační materiál (propisky, pexeso), materiál na soutěže 

(chůdy, skákací pytle, házecí kroužky, tenisové míčky, hopík), 
25 Jezdecký klub Liberec Skok do Nového roku 2.1.2010 6 750 3 600 0 kokardy, věcné drobnosti, propagační a reklamní materiál

26

JUNÁK - Svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec

Vánoční turnaj roverů a rangers "O 
zlaté prase" v odbíjené

12.12.09 4 500 2 000 0 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty, diplomy

27
Klub mládeže stolního 
tenisu Liberec

Vánoční turnaj mládeže ve stolním 
tenise

prosinec 09 12 000 10 000 7 000 pronájem haly 2x7 hodin (dva dny), technické zabezpečení, 
rozhodčí a organizační zabezpečení

28
Libeňská Lenka Irský bál březen 55 000 27 500 0 pronájem sálu, propagace (tisk, výlep plakátů, rádio), 

technické zabezpečení (zvukař, osvětlovač)

29
Liberecký tenisový klub LTK Double Servis 2009/2010 říjen 2009 - 

únor 2010
71 000 42 600 0 propagace, technické zabezpečení (pronájem haly, ceny, 

míče), odměny pořadatelům

30
Liberecký tenisový klub Náborové a propagační turnaje dětí říjen 2009 - 

únor 2010
25 000 15 000 10 000 propagace, nájemné, míče

31

Novotný Stanislav - Psí 
škola Psola

Pes, který si hraje nezlobí a je 
poslušný. Možnosti léčebných aktivit 
se zvířaty

1.10.2009 23 000 11 000 0ozvučení areálu, veterinární zabezpečení, propagace, ceny pro 
soutěžící, provozní výdaje (elektřina, voda)

32

Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje

Dětský den 5.9.2009 35 800 16 900 0 propagace,odměny pro děti, ozvučení, autorské poplatky za 
užívání hudby, atrakce -pronájem trampolíny a mobilní 
horolezecké stěny

33
Sbor dobrovolných hasičů 
Karlinky

Karlinský H-faktor 12.9.2009 39 400 10 000 10 000 propagační materiály (plakáty, pozvánky), technické 
zabezpečení soutěže, ozvučení hřiště
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34

SpinFit Liberec Bike Babí léto 2009, 8. ročník 
mezinárodního MTB maratónu

5.9.2009 453 000 47 000 15 000 zdravotní zabezpečení akce (sanitka s personálem, horská 
služba, záchranáři Lavina, zdravotní hlídky), technické 
zabezpečení akce (značení trasy, dopravní značení)

35

SpinFit Liberec Jizerky TOUR , 2. ročník silničního 
závodu dvojic a družstev

12.9.2009 163 000 45 000 15 000 propagace (návrh, tisk plakátů, propozic a jejich distribuci a 
výlep, inzeráty v tisku, rádiu a televizi), pronájem aparatury 
pro ozvučení areálu, technické zabezpečení (značení, značky, 
ukazatele, asistence aut a motorek na trase, zdravotní služba)

36
Sport Aerobic Liberec, o.s. Mistrovství Evropy v gymnastickém a 

step aerobiku 2009
17. - 23. 11. 

2009
8 241 260 300 000 0 nájemné plochy, technické zajištění, doprava nářadí, 

propagace (tiskoviny)

37
Sport Aerobic Liberec, o.s. Nábor nových členů 2009 září 09 31 000 19 000 5 000 reklama v rádiu, tisk, propagace

38
Sport Aerobic Liberec, o.s. Mikulášský pohár 2009 prosinec 09 20 000 14 000 10 000 technické zabezpečení, tisk propagace, odměny lektorům, 

rozhodčím

39

Sportovně střelecký klub Č 
0366 Liberec - Ruprechtice

Velká cena Liberce a VC Syneru - 
Memoriál Ing. Emingera ve střelbě ze 
vzduchových zbraní 2010

30.-31.1.2010 41 880 19 200 15 000 pronájem haly, terčový materiál

40

Sportovně střelecký klub Č 
0366 Liberec - Ruprechtice

Liberecká vzduchovková liga 
2009/2010

listopad 2009 - 
únor 2010 

18 000 12 000 10 000 terče, diabolky

41

Sportovní klub BPR CSI 2* W " Liberec - Světový pohár v 
parkurovém skákání - Vánoční koňská 
show

18.-20.12.2009 4 235 000 100 000 45 000 propagace

42
Sportovní klub JEŠTĚD Maškarní karneval - ozvučení leden-únor 

2010
18 000 9 000 0 reklamní letáky, tiskoviny, příprava atrakcí a závodní tratě, 

ozvučení svahu 

43 Sportovní klub JEŠTĚD Náborový závod akrobatů - ozvučení leden-únor 
2010

50 000 8 500 8 500 ozvučení svahu 

44

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Celostátní bodovací turnaj dorostenců a 
staršího žactva -" Velká cena města 
Liberec"

30.-31.1.2010 67 000 33 000 25 000 pronájem prostor, rozhodčí

45
Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Sportovní den stolního tenistu 25.9.2009 39 500 24 000 12 000 tisk propagačních materiálů, letáků, pronájem prostor, 
pronájem sportovního vybavení (stoly,ohrádky)

46

Studio K centrum aerobiku 
a relaxace - !!! Vratislavice 
n.N.

Vratislavický pohár - soutěžní aerobic 
master class

28.11.2009 55 000 40 000 0 pronájem sportovní haly, reklama, ozvučení haly, rozhodčí, 
lektorky, technické vybavení, ceny do soutěže nákup poháru a 
medailí

47
Taneční a pohybová škola 
Ilma - Mgr. Ilona Šulcová

Taneční festival SCD- MS SCD a 
jiných disciplin IDO

10.-15.11.2009 1 600 000 100 000 25 000 propagace - tiskoviny, rozhodčí

48

TJ Desko Liberec Hledáme šachové talenty 5.9.2009 25 000 17 000 7 000 propagace akce (DPML, Kalendář Liberecka), propagační 
materiály, pronájem místnosti a šachového materiálu, 
technické zabezpečení

3

Příloha k usnesení č. 129/09



Příloha č. 1

49

TJ Dukla Liberec Krajský závod v běhu na lyžích pro 
mládež  - Krajského svazu lyžařů v 
Liberci

5.12.2009 40 000 29 000 0 diplomy, tiskoviny, rozhodčí, pronájem stadionu, zázemí pro 
rozhodčí, úprava stop 1-10 km, občerstvení pro závodníky, 
doprava autobusem (2x85 km, 170 x 25,- km), drobný 
materiál

50

TJ Dukla Liberec II. ročník libereckého lyžařského 
přespolního běhu - " Memoriál 
Vladimíra Šimůnka"

3.10.2009 27 000 21 000 11 000 tiskoviny, rozhodčí, pronájem stadionu, zázemí pro rozhodčí, 
drobný materiál

51
TJ Lokomotiva Liberec I. 50. ročník Podzimního turnaje v kolové 

mužů 
3.10.2009 10 800 6 500 6 500 propagace (diplomy), rozhodčí, technické zabezpečení nákup 

hracích míčů 

52
TJ Lokomotiva Liberec I. Podzimní turnaje v kolové žáků 25.10.2009 8 800 6 000 6 000 propagace (diplomy), rozhodčí, technické zabezpečení nákup 

hracích míčů 

53
TJ Lokomotiva Liberec I. 38. ročník Podzimního turnaje v kolové 

dorostu
4.10.2009 10 800 6 500 6 500 propagace (diplomy), rozhodčí, technické zabezpečení nákup 

hracích míčů 

54

TJ Lokomotiva Liberec I. "Ještědský kalíšek 2009" - soutěž 
mládeže v šermu fleretem 

12.12.2009 17 000 13 000 13 000 propagace, rozhodčí, pásky na upevnění šermířských planší 
na podlahu, zdravotní zajištění, pronájem výpočetní techniky 
s obsluhou, doprava materiálu na místo a zpět

55
TJ Lokomotiva Liberec I. Velká cena Liberce - finále Českého 

poháru ve skocích na trampolíně
28.11.09 45 000 35 000 30 000 pronájem haly, zázemí a zařízení, propagace, tiskoviny a 

výlep, technické zajištění,informační servis, rozhodčí

56
TJ Lokomotiva Liberec I. Mistrovství ČR družstev ve skocích na 

trampolíně
19.9.2009 80 000 65 000 40 000pronájem Domu Kultury Liberec, propagace, tiskoviny, výlep, 

technické zabezpečení (nářadí, informační servis, web), 
rozhodčí

57
TJ Lokomotiva Liberec I. Veřejný náborový závod v orientačním 

běhu pro děti a mládež
30.9.2009 11 000 8 000 8 000 nákup map, tisk - propagace, pronájem měřícího zařízení, 

rozhodčí

58
TJ Lokomotiva Liberec I. Velká cena Liberce v basketbale 

starších dorostenek
12.-13.9.2009 21 000 16 000 16 000 rozhodčí (dle směrnic ČBF), propagace (plakáty, bulletiny)

59
TJ Lokomotiva Liberec I. Velká cena Liberce v basketbale U20 a 

starších dorostenek
4.-6.9.2009 21 000 16 000 16 000 rozhodčí (dle směrnic ČBF), propagace (plakáty, bulletiny)

60
TJ Lokomotiva Liberec I. Velká cena Liberce v basketbale 

mladších  dorostenek
19.-20. 9.2009 16 000 12 000 12 000 rozhodčí (dle směrnic ČBF), propagace (plakáty, bulletiny)

61
TJ Lokomotiva Liberec I. " O zlatý cepín Jizerských hor " - 56. 

ročník
6.2.2010 25 000 19 000 19 000 propagace, rozhodčí, zdravotní zajištění, nájem výpočetní 

techniky s obsluhou

62
TJ Lokomotiva Liberec I. "Liberecký vánoční turnaj" - turnaj v 

házené mladších a starších žaček
18.-19. 

12.2009
36 500 29 000 29 000 propagace, rozhodčí, pronájem hal,výpočetní techniky, 

zdravotní zajištění

63
TJ Lokomotiva Liberec I. "Liberecký pohárek" žákovský turnaj v 

házené
21.11.2009 42 500 35 000 35 000 propagace, rozhodčí pro utkání, pronájem hal, výpočetní a 

vyhodnocovací techniky, zdravotní zajištění

64
TJ Lokomotiva Liberec I. Házená - náborová akce pro žačky 24.-25.9.2009 17 500 15 000 15 000 propagace, rozhodčí pro utkání, pronájem hal, výpočetní a 

vyhodnocovací techniky, zdravotní zajištění

65
TJ Lokomotiva Liberec I. "Novoroční výstup na Ještěd"  - 35. 

ročník
1.1.2010 44 000 11 500 11 500 propagace, rozhodčí, pronájem místnosti, zdravotní zajištění

66
TJ Slavia Liberec MČR mládeže a dospělých v 

dráhových kuželkách  TPS
30.-31.10.2009 35 000 20 000 20 000 nájemné kuželny, kvalifikovaní rozhodčí, technické zajištění 

(pořadatelé + Ččk)
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67
TJ Slavia Liberec Vánoční turnaj dorostu     " O pohár 

Liberce"
20.-21.11.2009 20 000 15 000 10 000 nájem tělocvičny, rozhodčí

68
TJ Slavia Liberec Turnaj starších žáků "O cenu Liberce" 18.-19.9.2009 20 000 15 000 10 000 pronájem ZŠ Sokolovská a ZŠ Švermova, rozhodčí

69
TJ Sokol Liberec 1 Ligový turnaj září 2009 - 

únor 2010 
8 500 8 500 0 pronájem šaten, haly, mantinelů, rozhodčí 

70

TK Čermák, o.s. LIBEREC OPEN 2009- 8. ročník 
mezinárodní soutěže ve sportovním 
tanci

21.11.2009 181 400 77 000 35 000 pronájem sálu, šaten, kluboven (na převlečení párů), 
technické zabezpečení (pronájem počítače+ software, 
reprokudovaná hudba), propagace (plakáty, propozice, letáky)

71 TK Koškovi Liberec Podještědský pohár 17.10.2009 230 000 40 000 25 000 pronájem sálu, propagace

72
TK TAKT Liberec Dance Cup Liberec II. 5.-6.12..2009 143 700 49 400 20 000 nájem, identifikační pásky, porotce, propagace, hudba, tisk 

letáčků

73
TK TAKT Liberec Dance Cup Liberec I. 7.11.2009 71 850 25 700 10 000 nájem, identifikační pásky, porotce, propagace, hudba, tisk 

letáčků

74
VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Basketbalový turnaj starších 
dorostenců U18

25.-27.9.2009 74 000 14 800 10 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí

75

VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Mezinárodní závody žactva v severské 
kombinaci "O pohár rektora TUL"

12.9.2009 30 000 17 000 10 000 příprava můstků K20 a K30m, pronájem sociálního zařízení

76
VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Dvoudenní závody žactva ve skoku na 
lyžích "O pohár města Liberce"

12.-13.9.2009 26 000 13 000 6 000 příprava můstků K20 a K30m

77
VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Celostátní turnaj mladšího dorostu v 
badmintonu

listopad 09 32 000 24 000 20 000 míče, ošatné rozhodčím, tisk, výlep plakátů, propozice

78

VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Liberecký kalup 5.9.2009 208 000 65 000 20 000 mapové práce, propagace (tvorba loga, tisk letáků), technické 
zabezpečení sportoviště (pronájem mobilního WC, mytí, 
ozvučení, elektřina, party stany), pronájem sportoviště

79

VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Veřejný náborový závod v orientačním 
běhu I.

30.9.2009 12 500 12 500 5 000 tvorba mapy - Horní Hanychov (práce v terénu, digitalizace), 
tisk map s tratěmi (100 ks), pronájem šaten, propagace, 
příprava a technické zabezpečení, materiál, pronájem 
elektronického měření - Sport Ident

80
VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Vánoční turnaj neregistrovaných v 
badmintonu

9.12.2009 4 700 2 700 0 míče, ošatné rozhodčím

81

VSK SLAVIA TU Liberec, 
o.s.

Veřejný náborový závod v orientačním 
běhu II.

7.10.2009 12 500 12 500 5 000 tvorba mapy - Králův Háj (práce v terénu, digitalizace), tisk 
map s tratěmi (100 ks), pronájem šaten, propagace, příprava a 
technické zabezpečení, materiál, pronájem elektronického 
měření - Sport Ident
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82
Vtípilová Erika - Kultura 
pohybu

Závody, soutěže v plavání na ukončení 
1. pololetí pro mládež

září 2009 - 
únor 2010 

16 700 4 400 0 pronájem bazénu, propagační materiály, technické 
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní 
výstroj a výzbroj

83

Vtípilová Erika - Kultura 
pohybu

Vánoční plavecké závody pro mládež září 2009- 
únor 2010

23 300 6 800 0 pronájem bazénu, propagační materiály, technické 
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní 
výstroj a výzbroj

84

Vtípilová Erika - Kultura 
pohybu

Zimní olympiáda pro mládež září 2009 - 
únor 2010 

44 300 14 700 0 pronájem sportovišť, propagační materiály, technické 
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní 
výstroj a výzbroj

85

Vtípilová Erika - Kultura 
pohybu

Sportovní den s ochutnávkou různých 
druhů zimních sportů pro mládež

září 2009- 
únor 2010

31 700 9 600 0 pronájem prostoru, propagační materiály, technické 
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní 
výstroj a výzbroj

86

Vtípilová Erika - Kultura 
pohybu

Sportovní den s ochutnávkou různých 
druhů cvičení pro mládež a dospělé

září 2009 -
únor 2010

26 622 8 788 0 pronájem prostoru, propagační materiály, technické 
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní 
výstroj a výzbroj

CELKEM 
20 140 412 3 034 988 1 118 000

CELKOVÝ PŘEHLED O POŽADAVCÍCH 5. KOLA ROKU 2009

Náklady projektů podaných v 5. kole roku 2009 celkem 20 140 412
Požadavky na dotaci ze sportovního fondu celkem 3 034 988
Počet žádostí celkem 86
Počet žadatelů celkem 44
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Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 

 
1. Žadatelem může být  

• fyzická i právnická osoba  
• nestátní organizace 
• spolek, sdružení, nadace 

 
2. Vyhlašovaná kola – minimálně 5x do roka na : 

• pravidelnou sportovní činnost 
      od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 s uzávěrkou 2. února 2009 
 
• veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

první kolo od 1. března 2009 do 31. srpna 2009 s uzávěrkou 7. ledna 2009 
druhé kolo od 1. září 2009 do 28. února 2010 s uzávěrkou 12. května 2009 

 
• úspěšnou reprezentaci města  

od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 s uzávěrkou 23. února 2009 
 
• částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 

od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 s uzávěrkou 2. března 2009 
 
3. Dotace je možné poskytnout na : 

• podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže – dotace bude poskytnuta na : 
pronájem sportovišť a tělocvičen 
provozní náklady 
nákup sportovního hmotného investičního majetku a sportovního drobného hmotného 
investičního majetku 

 
• veřejné jednorázové, náborové a propagační akce – dotace bude poskytnuta na : 

propagaci 
pronájem sportovišť a tělocvičen 
technické zabezpečení 

 
• podporu úspěšné reprezentace města – dotace bude poskytnuta na : 

další sportovní činnost sportovce případně vybavení úspěšného sportovce. 
Odměny budou poskytnuty za dosažení titulu Mistr ČR v mládežnických kategoriích, 
medailové umístění na Mistrovství Evropy juniorů eventuelně Mistrovství světa juniorů 

 
• částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací – dotace bude poskytnuta 

na : 
projekty stavebního charakteru (novou výstavbu, modernizaci apod.), na které byla poskytnuta 
dotace také z jiného veřejného zdroje 
projekty technického a technologického charakteru 

 
  Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. Dotace   
  nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
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4.   Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den na oddělení kultury a    
       sportu nebo v podatelně budovy Magistrátu města Liberec. 
 
 
5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozumění do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva města   

Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Ti 
žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně doručit na oddělení kultury a sportu 
kompletní podklady pro vypracování smlouvy. 

 
 
6. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které  
       bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených     
       prostředků. 
 
 
7.   Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popř. odčerpání  
       prostředků (viz. smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné  
       hodnocení akce z pohledu pořadatele. Vyúčtování dotace na pravidelnou sportovní činnost a na  
       podporu úspěšné reprezentace města bude předkládáno do 30. ledna následujícího roku. 
 
 
8.   Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích  
       vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazujících a doklad o jejich  
       zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši  
       poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné , nesmí se překrývat a musí obsahovat   
       předepsané náležitosti. 
 
 
9.   V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky vyúčtování),   
       nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců z žádného z městských fondů. 
 
 
10. Příděl do sportovního fondu z rozpočtu města bude rozdělen tak, že z celkové částky budou   
       vyčleněny finanční prostředky schválené na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních  
       organizací a zbylé prostředky budou poté rozděleny mezi pravidelnou sportovní činnost (50 %),  
       úspěšnou reprezentaci města a veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (50 %). 
 
 
11. Na částečném pokrytí investičních nákladů sportovních organizací se město spolupodílí maximálně do   
       výše 300 000,- Kč s tím, že částka nepřevýší 40 % celkového rozpočtu finančních prostředků  
       určených na projekt. 
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Zápis č. 4/2009 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 27. května 2009 
 
 
Přítomni:  Ing. Vojtíšek, M. Dufek, Ing. Palouš, P. Samšiňák , P. Hruška, Ing. Veselka 
Omluveni: Ing. Piňko 
 
 Program: 
 
1. Zahájení 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní 
rady sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
 
2. Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
Dne 12. května 2009 proběhla uzávěrka 5. kola na veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce pro rok 2009.  Správní rada projednala všech 86 řádně přijatých žádostí.  
Rozpočet nákladů všech projektů dosáhl výše 20, 140. 412,- Kč, z toho požadavky žadatelů 
činily celkem 3, 034. 899,- Kč. 
 
U 24 žádostí č. 2, 10, 11, 13, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 42, 46, 49, 69, 80, 82, 83, 
84, 85 a č. 86 shledali členové správní rady nedostatky především v nesplnění parametrů pro 
jednorázové sportovní akce, v požadovaném účelu dotace či z důvodu již přiděleného 
příspěvku z  rozpočtu SML. U těchto žádostí  podali členové SRSF návrh na nepřidělení 
dotace ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat  
 
U zbývajících 62 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
1, 118. 000,- Kč.  
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu: pro   6 hlasů 

       proti  0 hlasů 
       zdržel se 0 hlasů 
 

 
 
 
V Liberci, 27. května 2009 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice sportovní komise     
 
 
 

  Ing. Vladimír Vojtíšek   v. r. 
        předseda správní rady sportovního fondu 
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                     Příloha č. 1 

                   

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci SML  

pro rok 2009 – 3. a 4. kolo na akce zahájené v období  

od 1. července do 31. prosince 2009 

(uzávěrka žádostí dne 29. 5. 2009 ve 14 hodin) 

 

Rok 2009 

V roce 2009 činí částka na přidělení dotací                     250.000,- Kč 

Čerpání v 1. a 2. kole            - 86.800,- Kč 

Zůstatek na účtu po 1. a 2. kole         163.200,- Kč 

 

Rekapitulace hospodaření v roce 2008 

Počáteční stav FpPS                       54.494,50Kč 

Tvorba fondu z rozpočtu města           100.000,-   Kč 

Úroky                                                                                                                        415,19Kč 

Vratky grantů                  2.000,-   Kč 

Čerpání z FpPS                                                                                                 -117.000,-   Kč 

Poplatky                                                                                                                     -21,-   Kč 

Celkem                                                                                                                 39.888,69Kč 

 

Celkově zůstatek na účtu            163.200,-   Kč 

                  39.888,69Kč 

                203.088,69Kč 

 

 

 

Přehled podaných žádostí v 3. a 4. kole 2009 

Žádosti 3. kola – ZAHRANIČÍ 

 

 

Č.   

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

Požadovaný 

příspěvek 

Návrh 

příspěvku 
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 v Kč v Kč v Kč 

 

1. 

 

Regionální organi-
zace zdravotně po-
stižených, Sever, 
Liberec 

Přeshraniční spolu-
práce Zittau - Libe-
rec 

    20 000,-       8 000,-     3 000,- 

Doprava 

 

2. 

 

Základní škola, Li-
berec 

Barvířská 38/6, 

příspěvková organi-
zace 

Učíme se společně    50 000,-   20 000,-   20 000,- 

Doprava a 
propagační 
materiál 

 

3. 

 

První liberecký spo-
lek paní a dívek 

 

Hledáme partner-
ský spolek v zahra-
ničí 

  84 600,-   36 000,-    36 000,- 

Doprava,prop. 
materiály a 
předměty, 
překlady 

4. Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Přeshraniční spolu-
práce rodin se zdra-
votně znevýhodně-
nými dětmi 

  16 400,-   10 000,      5 000,- 

Materiálové 
náklady 

 

 

Celková požadovaná částka 3. kola:                                   74 000,- 

Návrh na přidělení dotace v 3. kole celkem:         64 000,- 

 

 

 

 

 

Žádosti 4. kola – LIBEREC 

 

 

Č. 

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

Technická univerzita  

v Liberci 

 

Podpora partnerství 
TUL a HS Zit-
tau/Görlitz – mezi-
národní Univerzity 
NISA 

  57 000,- 38 000,-      3 000,- 

Doprava 
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2. Okresní hospodářská 
komora Liberec 

Dny pro začínající a 
budoucí podnikatele 

285 000,- 72 000,-   33 000,- 

Polovina 
nákladů na 
vše dle 
žádosti 
kromě kan-
celářských 
potřeb 

3. Základní škola, Libe-
rec 

Dobiášova, 

příspěvková organi-
zace 

Mezinárodní spolu-
práce škol Amers-
foortseberg - Dobi-
ášova 

  61 600,- 25 000,-   15 000,- 

Náklady na 
vše dle 
žádosti 

4. OBERIG, o.s. 

Jizerská 2946/63 

Ústí nad Labem 

Informační středis-
ko 

„Ruský dům“ v Li-
berci 

162 540,-  82 540,-          0,- 

Žádost ne-
splňuje 
kritéria 
fondu  

   

Celková požadovaná částka 4. kola:                                217 540,-            

Návrh na přidělení dotace ve 4. kole celkem:                    51 000,-                        

 

 

Celková požadovaná částka 3. a 4. kola:     291 540,-                 

Celková navržená částka 3. a 4. kola:       115 000,- 

 

Celkový přehled 3. a 4. kola: 

 
Náklady projektů celkem:               736 140,-  Kč 

Požadavky na dotaci celkem:                         291 540,-  Kč 

Počet žádostí celkem:                8 

 

Zůstatek na účtu:                 203.088,69Kč 

Návrh Správní rady fondu SML:            - 115.000,-   Kč    

Zůstatek na účtu:                  88.088, 
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                               Příloha č. 2 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ 

Z FONDU PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
PLATNÁ OD 

 

(schválená Radou města Liberec usnesením č. 106/07 ze dne 13. 2. 2007) 

 
1. Žadatelem může být 

 fyzická i právnická osoba s trvalým bydlištěm či sídlem podnikání v Liberci 
 nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města 

Liberec 
 spolek, sdružení, nadace,  občanská sdružení dle § 83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle § 248/1995 Sb. s působností v Liberci 
 církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické 

osoby dle § 3/2002 Sb. s působností v Liberci 

 
2. Výzvy 

budou vyhlašovány minimálně 2x ročně formou výzev k předkládání žádosti         
o dotace za tímto účelem: 

a) podpora aktivit, které vedou k navázání partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti   a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

b) podpora aktivit, které vedou k udržování partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

c) podpora aktivit, které vedou k rozšíření partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

d) podpora aktivit, které vedou ke zkvalitnění partnerské spolupráce především 
v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti a mládež, 
výměny znalostí a zkušeností a propagace 

e) podpora aktivit, které vedou k naplnění koncepčních materiálů v oblasti part-
nerské spolupráce 

 
3. Kritéria pro posuzování žádosti: 

Pro projekty, které se konají na území partnerského města: 
 žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec, 
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 kvalita a efektivita předloženého záměru na realizaci projektu, 
 počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu), 
 perspektivista další spolupráce, 
 míra zapojení zahraničního partnera do projektu, příslib spolupráce,  
 předložení plánu spolupráce na daný rok, případně další období, 
 předložení výroční zprávy organizace, doložená registrace, zřizovací listina 

apod., 
 využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání, 
 míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond, 
 reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 

Pro projekty, které se konají na území města Liberce: 
 žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec, 
 kvalita a efektivita předloženého záměru na realizaci projektu, 
 počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu), 
 perspektivista další spolupráce, 
 míra zapojení zahraničního partnera do projektu, příslib spolupráce,  
 přístupnost akce pro občany města Liberce, očekávaná návštěvnost 
 předložení plánu spolupráce na daný rok, případně další období, 
 předložení výroční zprávy organizace, doložená registrace, zřizovací listina 

apod., 
 využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání, 
 míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond, 
 reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 

 

 
4. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 

projektu. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
 Mzdy a ostatní osobní náklady 
 Náklady (výdaje) na služební cesty 
 Občerstvení 
 Dary třetím osobám 
 Odpisy majetku 
 Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
 Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí oso-

bě 
 Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
5. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech      

na odboru kanceláře primátora, oddělení tiskovém, vnějších vztahů                 
a propagace města ve stanoveném termínu. Na každý projekt či akci musí být 
podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou součást žádosti žadatel předloží ko-
pie platných dokladů o právní subjektivitě organizace a jejím statutárním zá-
stupci, v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu.          Bez 
těchto dokladů nelze žádost zařadit do výběrového řízení. 
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6. Žadatelé budou o výzvy vyrozuměni písemně do 15-ti dnů po zasedání zastu-

pitelstva města (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné    a ne-
lze se proti němu odvolat. 

 
7. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, 

ve které bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná 
účelovost vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bez-
hotovostním bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 

 
8. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace 

musí být předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků (případně   
do 60-ti dnů po realizaci akce), případně po smlouvou stanoveném termínu 
čerpání dotace na tiskovém, vnějších vztahů a propagace města. Projekty, 
které pracují pod supervizí, musí obsahovat i zprávu supervizora. 

 
9. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech 

a výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie do-
kladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané ná-
ležitosti. 

 

V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebude žadateli přijata žádost o dotaci po dobu následu-
jících 24 měsíců v žádném z městských fondů. 

 
 
 
 
 
 

                                 Příloha č. 3
   

   Zápis č. 2/2009 

 

      ze zasedání Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci  SML 

                                 konaném dne 3. 6. 2009 

 

 

Přítomni: Michael Dufek 
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 Ing. Oldřich Bubník 

  Vítězslav Kvapil 

 Petr Preisler 

  

Omluveni: Martin Krčmář 

Ing. Ivo Palouš 

  PhDr. David Václavík 

 

Zápis:  Ing. Miluše Charyparová 

 

Program: 

 

1. Schválení programu 

2. Vyhodnocení žádostí o dotaci 3. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení  

    ZAHRANIČÍ) 

3. Vyhodnocení žádostí o dotaci 4. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení 

    LIBEREC) 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

    Program  byl schválen 4 hlasy přítomných členů. 

 

2. Vyhodnocení žádostí o dotaci 3. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení  

    ZAHRANIČÍ) 

    Správní rada rozhodla o rozdělení částky 64 000,- Kč 

3. Vyhodnocení žádostí o dotaci 4. grantového kola na 2. pololetí roku 2009 (označení 

    LIBEREC) 

    Správní rada rozhodla o rozdělení částky 51 000,- Kč.  

 

Podrobný přehled o přidělených částkách 3. a 4. kola roku 2009 je v následující tabulce 

na str. č. 2. 

                  

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci SML  

pro rok 2009 – 3. a 4. kolo na akce zahájené v období  

od 1. července do 31. prosince 2009 
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(uzávěrka žádostí dne 29. 5. 2009 ve 14 hodin) 

 

Rok 2009 

V roce 2009 činí částka na přidělení dotací                     250.000,- Kč 

Čerpání v 1. a 2. kole            - 86.800,- Kč 

Zůstatek na účtu po 1. a 2. kole         163.200,- Kč 

 

Rekapitulace hospodaření v roce 2008 

Počáteční stav FpPS                       54.494,50Kč 

Tvorba fondu z rozpočtu města           100.000,-   Kč 

Úroky                                                                                                                        415,19Kč 

Vratky grantů                  2.000,-   Kč 

Čerpání z FpPS                                                                                                 -117.000,-   Kč 

Poplatky                                                                                                                     -21,-   Kč 

Celkem                                                                                                                 39.888,69Kč 

 

Celkově zůstatek na účtu            163.200,-   Kč 

                  39.888,69Kč 

                203.088,69Kč 

 

 

 

 

 

Přehled podaných žádostí v 3. a 4. kole 2009 

Žádosti 3. kola – ZAHRANIČÍ 

 

 

Č.   

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

 

Regionální organi-
zace zdravotně po-
stižených, Sever, 
Liberec 

Přeshraniční spolu-
práce Zittau - Libe-
rec 

    20 000,-       8 000,-     3 000,- 

Doprava 
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2. 

 

Základní škola, Li-
berec 

Barvířská 38/6, 

příspěvková organi-
zace 

Učíme se společně    50 000,-   20 000,-   20 000,- 

Doprava a 
propagační 
materiál 

 

3. 

 

První liberecký spo-
lek paní a dívek 

 

Hledáme partner-
ský spolek v zahra-
ničí 

  84 600,-   36 000,-    36 000,- 

Doprava,prop. 
materiály a 
předměty, 
překlady 

4. Občanské sdružení 
D.R.A.K. 

Přeshraniční spolu-
práce rodin se zdra-
votně znevýhodně-
nými dětmi 

  16 400,-   10 000,      5 000,- 

Materiálové 
náklady 

 

 

Celková požadovaná částka 3. kola:                                   74 000,- 

Návrh na přidělení dotace v 3. kole celkem:         64 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti 4. kola – LIBEREC 

 

 

Č. 

 

 

Žadatel 

 

Název akce 

Předpokl. 

rozpočet 

v Kč 

Požadovaný 

příspěvek 

v Kč 

Návrh 

příspěvku 

v Kč 

 

1. 

Technická univerzita  

v Liberci 

 

Podpora partnerství 
TUL a HS Zit-
tau/Görlitz – mezi-
národní Univerzity 
NISA 

  57 000,- 38 000,-      3 000,- 

Doprava 
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2. Okresní hospodářská 
komora Liberec 

Dny pro začínající a 
budoucí podnikatele 

285 000,- 72 000,-   33 000,- 

Polovina 
nákladů na 
vše dle 
žádosti 
kromě kan-
celářských 
potřeb 

3. Základní škola, Libe-
rec 

Dobiášova, 

příspěvková organi-
zace 

Mezinárodní spolu-
práce škol Amers-
foortseberg - Dobi-
ášova 

  61 600,- 25 000,-   15 000,- 

Náklady na 
vše dle 
žádosti 

4. OBERIG, o.s. 

Jizerská 2946/63 

Ústí nad Labem 

Informační středis-
ko 

„Ruský dům“ v Li-
berci 

162 540,-  82 540,-          0,- 

Žádost ne-
splňuje 
kritéria 
fondu  

   

Celková požadovaná částka 4. kola:                                217 540,-            

Návrh na přidělení dotace ve 4. kole celkem:                    51 000,-                        

 

 

Celková požadovaná částka 3. a 4. kola:     291 540,-                 

Celková navržená částka 3. a 4. kola:       115 000,- 

 

 

 

Celkový přehled 3. a 4. kola: 

 
Náklady projektů celkem:               736 140,-  Kč 

Požadavky na dotaci celkem:                         291 540,-  Kč 

Počet žádostí celkem:                8 

 

Zůstatek na účtu:                 203.088,69Kč 

Návrh Správní rady fondu SML:            - 115.000,-   Kč    
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Zůstatek na účtu:                  88.088,69Kč         

 

   

4. Různé 

Na zasedání bylo přijato toto usnesení: 

 

- Správní rada se rozhodla nevypisovat další kola v roce 2009.  

- Správní rada vypisuje výzvu pro 1. a 2. kolo žádostí v roce 2010 se specifikací  

  1. kolo – ZAHRANIČÍ, 2. kolo – LIBEREC na akce konané v termínu 1. 1.  – 31. 8. 2010 a  

  ukládá  tajemnici správní rady Miluši Charyparové uveřejnit  výzvy ve Zpravodaji 

  liberecké  radnice 11/2009 a na webových stránkách města. Uzávěrka výzvy  je stanovena  

  na 15. 1. 2010.  

 

- Informace o žádosti člena správní rady Martina Krčmáře ukončit členství ve správní radě. 

 

 

Další termín zasedání Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML  bude 
oznámen v pozvánce na zasedání. 

 

 

Zpracovala: Ing. Miluše Charyparová 

Tajemník Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML    V Liberci dne 8. 6. 2009 
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Změna č. 29 územního plánu města Liberec   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

pořizovatel:Magistrát města Liberec,Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování   

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
 

ZMĚNA č. ZMĚNA č. ZMĚNA č. ZMĚNA č. 29292929     
ZÁVAZNÉ  ČÁSTI    

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  MĚSTA ÚZEMNÍHO  PLÁNU  MĚSTA ÚZEMNÍHO  PLÁNU  MĚSTA ÚZEMNÍHO  PLÁNU  MĚSTA     

LIBERECLIBERECLIBERECLIBEREC    
 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

POŘ IZOVATEL: 

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 

STAVEBNÍ  ÚŘAD (SU)  

ODBOR STRARTEGIE A  ÚZEMNÍ  KONCEPCE (UK)  

 

PROJEKTANT:  

Ing.arch.  Jarmila Beranová 

L iberec   
 

  

LIBEREC •  ČERVEN 2009 

CJ MML 051655/09 
 
 
   Za pořizovatele: 
 
 
 
 
........................................      ............................................ 
     Adam Lenert (SU)             Ing.Lubor Franců (UK) 
 
 

Příloha k usnesení č. 138/09



Změna č. 29 územního plánu města Liberec   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

pořizovatel:Magistrát města Liberec,Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování   

 
       
 

Příloha k usnesení č. 138/09



Změna č. 29 územního plánu města Liberec  Výroková část OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 pořizovatel:Magistrát města Liberec,Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování 
                                                                                                                        

  

 

ZMĚNA Č.29 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC 
 

Zastupitelstvo města Liberec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 
171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 
stavebního zákona, 
 

v y d á v á 
 

tuto změnu č. 29 územního plánu m ěsta Liberec, schváleného usnesením Zastupitelstva města 
Liberec č. 94/02 dne  25.6.2002, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
Města Liberec č. 2 /2002, a změněného  3. změnou územního plánu města Liberec, schválenou 
usnesením Zastupitelstva města Liberec č.27/04 dne 24.2.2004, jejíž závazná část byla vydána 
obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.1/2004 a dále změněného 4. změnou územního 
plánu města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.28/04 dne 24.2.2004, 
jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.2/2004 a dále 
změněného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválených usneseními 
Zastupitelstva města Liberec č. 91/05 a 92/05 dne 26.5.2005, jejichž závazná část byla vydána 
obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.1/2005 a dále změněného 2. a 15. změnou 
územního plánu města Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva města Liberec č. 124/05 a 
125/05 dne 30.6.2005 a dále změněného 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, 
schválenými usneseními Zastupitelstva města Liberec č. 180/05 a 183/05 dne 29.9.2005, jejichž 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.4/2005 a dále změněného 
7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválených usneseními Zastupitelstvem města 
Liberec č. 217/05 a 218/05 dne 24.11.2005, jejichž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Města Liberec č.5/2005 a dále změněného 14a. změnou územního plánu města 
Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.240/05 dne 15.12.2005, jejíž 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.10/2005 a dále 
změněného 23. změnou územního plánu města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva 
města Liberec č.54/06 dne 30.3.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
Města Liberec č.1/2006 a dále změněného 16. změnou územního plánu města Liberec, 
schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.75/06 dne 27.4.2006, jejíž závazná část 
byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.2/2006 a dále změněného 11. změnou 
územního plánu města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.92/06 dne 
25.5.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.3/2006 
 a dále změněného 19. změnou územního plánu města Liberec, schválenou usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č.134/06 dne 29.6.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně 
závaznou vyhláškou Města Liberec č.4/2006 a dále změněného 26. změnou územního plánu 
města Liberec, schválenou usnesením Zastupitelstva města Liberec č.215/06 dne 30.11.2006, jejíž 
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Liberec č.5/2006 a dále změněného 
18a. a 18b. změnou územního plánu města Liberec, schválených usneseními Zastupitelstva města 
Liberec č.237/06 a 238/06 dne 21.12.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Města Liberec č.6/2006 a dále upraveného 27. změnou územního plánu města Liberec, 
vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.12/07 
ze dne 25.1.2007 a dále upraveného 34. změnou územního plánu města Liberec, vydanou 
opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.190/07 ze dne 
29.11.2007 a dále upraveného 40. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením 
obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.61/08 ze dne 27.3.2008 a 
dále upraveného 32. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy 
Zastupitelstvem města Liberec na základě usnesení č.130/08 ze dne 26.6.2008 a dále upraveného 
42. změnou územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem 
města Liberec na základě usnesení č.131/08 ze dne 26.6.2008 dále upraveného 50. změnou 
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územního plánu města Liberec, vydanou opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Liberec 
na základě usnesení č. 8/09 ze dne 29.1.2009: 
 
 
závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 

 

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy: 
  

Označení lokality 
podle 29. zm ěny 

Funkční využití ploch Katastrální území 
 

   
29/25  Bydlení venkovské     BV - stav Ostašov u Liberce 
29/33 Bydlení venkovské     BV - stav Radčice 
29/57 Bydlení venkovské     BV - stav Vratislavice nad Nisou 
 Návrhové plochy  
29/1 Bydlení čisté     BČ Horní Hanychov 
29/6 Bydlení čisté     BČ Doubí u Liberce 
29/11 Bydlení čisté     BČ Františkov u Liberce 
29/13 Plochy veřejné vybavenosti  – obchodní 

zařízení a služby 
Františkov u Liberce 

29/17 Bydlení čisté     BČ Karlinky 
29/22 Bydlení venkovské     BV Krásná Studánka 
29/32 Bydlení venkovské     BV Radčice  
29/35 Bydlení venkovské     BV Starý Harcov 
29/37 Bydlení venkovské    BV Starý Harcov 
29/46 Bydlení venkovské    BV Doubí u Liberce 
29/47 Bydlení venkovské     BV Radčice 
29/52 Bydlení venkovské     BV Vratislavice nad Nisou 
29/53 Obchodní zařízení a služby    OS Vratislavice nad Nisou 
29/54 Bydlení venkovské     BV Vratislavice nad Nisou 
29/49 Plocha urbanizované zeleně Vratislavice nad Nisou 
 Plochy p řestavby  
29/2 Bydlení čisté    BČ Horní Hanychov 
29/8 Plochy smíšené – ostatní a drobná výroba  

OS 
Doubí u Liberce 

29/9 Plochy služeb pro autodopravu  DS Doubí u Liberce 
29/16 Bydlení venkovské    BV Karlinky 
29/38 Bydlení čisté   BČ 

Urbanizovaná zeleň 
Starý Harcov 

29/42 Bydlení čisté    BČ Vesec u Liberce 
29/44 Bydlení čisté    BČ Vesec u Liberce 
29/45 Bydlení venkovské   BV Vratislavice nad Nisou 
 
2. Funkční plochy označené 29/25;29/33;29/57, vymezené v odstavci 1, se zařazují do území 
zastavěného, ostatní plochy uvedené v odstavci 1, vyjma lokality 29/49 se zařazují do území 
zastavitelného. 
Funkční plocha označená 29/49 zůstává v plochách nezastavitelných. 
 
3. Plocha označená 29/24 zmenšuje územní rozsah dokumentace ÚPML v souladu s platným 

katastrálním územím Statutárního města Liberec. 
 
4. Lokalita označená 29/35 bude prověřena územní studií. Studie bude pořízena,schválena 
pořizovatelem a vložena do evidence ÚPČ do 3 let od vydání změny č.29 ÚPML. 
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5. Nově se upravují podmínky využití území stanovené Regulativy funkčního a prostorového 
uspořádání: 

 

Nově se upravuje text odstavce 2.  podkapitoly 5.2. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ kapitoly 
5.zvláštní režim využívání území ( ZVLÁŠTNÍ REGULAČNÍ PODMÍNKY) závazné části D - 
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání, platného územního plánu města Liberec, 
následovn ě:  

 
2. Požadavky a omezení činností v chráněných územích a ochranných pásmech jsou určeny 
obecně závaznými předpisy nebo v příslušných rozhodnutích o jejich vyhlášení.  
Při umis ťování staveb pro bydlení v lokalitách 29/2 a 29/16 bude v rámci Ú Ř měřením 
hluku prokázáno dodržování hygienických limitů  hluku v chrán ěných venkovních 
prostorech a v chrán ěných venkovních prostorech staveb. 

 
 
   

6. Součástí změny č.29 ÚPML jsou výkresy grafické části – Hlavní výkres 29.změny ÚPML ve 
formě listů 10x A4 (autor Ing.arch.Beranová) 
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O d ů v o d n ě n í 

Odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 29 územního plánu města 
Liberec, obsahuje textovou a grafickou část.  

 

A. TEXTOVÁ ČÁST 

1. Změna č. 29, územního plánu města Liberec (dále jen ÚPML), byla schválena  usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 130/06 dne 29.6.2006. Ve smyslu tohoto usnesení byl v souladu 
se stavebním zákonem zahájen proces pořízení změny územního plánu. V roce 2007 byl návrh 
zadání  upraven podle podmínek stavebního zákona platného od 1.1.2007. Pro spolupráci 
v procesu pořizování ÚPML a jeho změn je určen zastupitel - Ing.Ivo Palouš.  Ve spolupráci s  
odborem strategie a územní koncepce byl do prosince 2007 přepracován a následně zákonným 
způsobem projednán návrh zadání změny č. 29 ÚPML. Na základě projednání byly ze změny 
vyřazeny problémové lokality a zařazeny do změny č.29B. V návrhu zadání změny č.29 ÚPML 
zůstaly lokality bez závažných připomínek dotčených orgánů. 

Dne 24.4.2008, na 4. zasedání zastupitelstva města Liberec, bylo zadání  změny č. 29 ÚPML 
schváleno usnesením č.86/08 a na jeho základě byl autorizovanou projektantkou zpracován návrh 
změny č.29 ÚPML.  

Dne 16.10.2008  se konalo společné jednání o návrhu změny č. 29 ÚPML. Z jednání a následně 
doručených stanovisek dotčených orgánů vyplynuly dílčí  požadavky na úpravu navrhovaného 
řešení. Požadované úpravy byly do návrhu změny č. 29 ÚPML projektantem zapracovány a 
s dotčenými orgány následně dohodnuty. 

 Dne 20.3.2009 byla předložena upravená dokumentace návrhu  změny č. 29 ÚPML včetně 
návrhu opatření obecné povahy Krajskému úřadu Libereckého kraje, k posouzení podle § 51 
stavebního zákona.  

2. Změna č. 29 ÚPML je v souladu s územně plánovací dokumentací Libereckého kraje a Politikou 
územního rozvoje ČR. Změna v řešené ploše navržené lokality nemá podstatné účinky přesahující 
hranici řešeného území platného ÚP. 

3. Změna č. 29 ÚPML je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu nezastavěného území. Změna č. 29 ÚPML umožňuje realizovat předpokládanou  
výstavbu bez prokazatelně negativního ovlivnění vyvážených vztahů v území a s minimální 
potřebou nového vymezení zastavitelných ploch. 

4. Změna č. 29 ÚPML je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů. V rámci přezkumu podkladů a dokumentací změny nebyl pořizovatelem změny shledán 
žádný rozpor se stavebním zákonem. Dokumentace změny č. 29 ÚPML obsahuje všechny 
předepsané a požadované součásti a údaje, včetně komplexního zdůvodnění přijatého řešení. 

5. Změna č. 29 ÚPML je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a je v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

6. Navržená změna splnila požadavky schváleného zadání v plném rozsahu. 

7. Komplexní zd ůvodnění přijatého řešení : 
Vyhodnocení účelného využití zastavěných ploch a potřeby vymezení zastavitelných ploch:  
Z hodnocení stupně využití ploch určených územním plánem k bydlení provedeného v r.2006 
odborem Strategie a územní koncepce Magistrátu města Liberec, vyplynula nutnost přípravy 
dalších rozvojových lokalit pro bydlení. 
Předmětem 29. změny je z větší části využití nezastavitelných ploch přírody a krajiny 
v prolukách a ploch přímo navazujících na zastavěné území pro zastavitelné plochy bydlení 
čistého i venkovského a tím uspokojit individuální poptávku stavebníků pro bydlení v rodinných 
domech. K tomu přispějí i přestavbové plochy zahrádek a zahrádkových osad na bydlení čisté. 
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Plochy pro obchodní zařízení a služby 29. změny rovněž využívají nezastavitelné plochy 

v prolukách nebo jsou i přestavbovými plochami zahrádek a zahrádkových osad. Obchodní 
zařízení a služby jsou zdrojem pracovních příležitosti 

 
Odůvodn ění urbanistická koncepce a  koncepce rozvoje území m ěsta  
Návrhem 29. změny vychází ze stávajícího charakteru urbanistické koncepce a vzhledem k 
rozptýleným jednotlivým lokalitám vymezených na různých katastrálních územích města jej 
výrazně neovlivňuje. Jedná se o 27 záměrů na k. ú. Horní Hanychov, Doubí u Liberce, Františkov 
u Liberce, Karlinky, Krásná Studánka,  Ostašov u Liberce, Radčice, Starý Harcov, Vesec u Liberce 
a Vratislavice nad Nisou. 
Rozvojová předpokládaná koncepce v platném ÚPML v důsledků dílčích změn se nemění. 
 
Odůvodn ění ochrany hodnot území – p řírodní a kulturní hodnoty 
Návrhové lokality 29. změny nezasahují do lesních pozemků ani do prvků ÚSES.  Úprava místního 
biocentra bude pouze u lokality 29/57, která je legalizací stavu. Lokální biocentrum vede přes 
zahradu lokality 29/25, která je rovněž legalizaci stavu. 
 
Lokality 29/22, 29/35 a 29/37 leží na hranici CHKO JH. Při realizací zástavby budou respektovány 
zásady vydané Správou CHKO JH.  
 
Následné stupně projektové dokumentace budou řešeny tak, aby zásah do městské krajiny byl 
v souladu s historicky se rozvíjejícím způsobem zástavby charakteristickým pro dané lokality. 
 
Architektonické a civilizační hodnoty se 29. změnou nemění. Není dotčena žádná nemovitá 
kulturní památka. Lokality se vyskytují mimo městskou památkovou zónu. 
 
U lokalit nacházejících se na území s pravděpodobností výskytu archeologických nálezů 
evidovaných KÚLK platí oznamovací povinnost stavebníka. 
 
Odůvodn ění koncepce ve řejné infrastruktury - dopravní 
Dosavadní koncepce dopravy ÚPML se v důsledku 29. změny nemění. 
 
Odůvodn ění koncepce ve řejné infrastruktury – technické vybavení 
Vzhledem k rozptýleným změnám lokalit se koncepce ÚPML nemění. Při řešení zásobování vodou 
a kanalizace se musí vycházet ze schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Libereckého 
kraje. Je však  nutné umožnit dočasné řešení, které vychází ze současného technického vybavení 
existující zástavby v jednotlivých lokalitách ( vrtané studny, lokální ČOV, event. žumpy)  
 
Odkanalizování lokality 29/44, kde je nežádoucí narušení odpadními vody Luční potok jako EVL, 
bude řešeno žumpou s  vyvážením odpadních vod na ČOV. 
 
Lokalita 29/37 bude odkanalizovaná shodně jako okolní stávající zástavba do plánované 
kanalizace, provizorně bude individuální řešení – samostatnými  žumpami. Rodinné domy na 
lokalitě 29/35  budou mít rovněž samostatné žumpy. 
 
Některé lokality 29. změny jsou zasaženy trasami kapacitních inženýrských sítí. Na těchto 
lokalitách musí být zástavba mimo ochranná pásma, jejich zastavění je podmíněno udělení výjimky 
z bezpečnostního pásma. 
 
Odůvodn ění návrhu zm ěny ob čanského vybavení 
Koncepce občanského vybavení platného ÚPML se v důsledku 29.změny nemění. 
Obchod, služby a drobná výroba  29. změny je pouze dílčím řešením. 
 
Odůvodn ění návrhu řešení požadavk ů civilní ochrany 
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29. změna nevyvolává speciální požadavky vyplývající se zvláštních předpisů. Pro tuto změnu 
platí řešené požadavky civilní ochrany schválené ÚPML. 
 
Odůvodn ění koncepce uspo řádání krajiny 
Koncepce uspořádání krajiny platného územního plánu ÚPML se nemění. Realizací záměru 
nedojde k narušení současného charakteru krajinného rázu ani k narušení celoměstské kostry 
zeleně. Dílčí lokality jsou v ochranném pásmo zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblastí 
Vratislavice, podmínky OP budou respektovány. 
 
Realizace lokalit 29. změny nesmí ve svých důsledcích znemožnit průchodnost krajiny a omezit 
vedení pěších a turistických cest. 
 
 
Odůvodn ění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití  
Z řešení 29. změny nevyplývají změny ve stanovení podmínek pro stanovení ploch s rozdílným 
způsobem využití platného ÚPML. 
 
Odůvodn ění vymezení VPS a VPO  
Z řešení 29. změny nevyplývají změny ve vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací  platného ÚPML 
 
Odůvodn ění vymezení ploch a koridor ů k prov ěření regula čním plánem a urbanistickou 
studií. 
Ze zadání   29. změny vyplývá požadavek na prověření lokality 29/35 včetně sousedních parcel  
urbanistickou studií. 
 
8. V zadání nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území ve smyslu zvláštního předpisu, stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek. Změna územního plánu nemá vliv na vyhlášené Ptačí oblasti ani na evropsky významné 
lokality – NATURA 2000.  
Změna jednotlivých lokalit nemá vliv na změnu životního prostředí a nevyplývá tedy nutnost 
provedení vyhodnocení vlivu na životní prostředí podle zvláštního zákona.  

 
9. Vyhodnocení důsledků pro zemědělský půdní fond a Pozemky určené k funkci lesa: 
Tabulka č. 1  Předpokládaný zábor ZPF podle funk čních soubor ů  

Druh pozemku v m2 Funkční soubor ZPF 
v m2 orná TTP zahrady 

ZPF 
v  ZÚ 

ZPF 
mimo 
ZÚ 

Bydlení 18469 3066 14528 875  18469 
Smíšené služby 1004  1004  1004  
Urbanizovaná zeleň 3782  3782   3782 
Celkem 23255 3066 19314 875 1004 22251 
 
Ve změně č. 29 ÚPML je minimalizován zábor zemědělské půdy, která byla podle  přílohy 
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č.j. OOLP/1067/96 zařazena do I. a II. třídy 
ochrany. Ve změně je   zábor ZPF  I.a II. třídy ochrany 12,99%  a zábor ZPF IV. a V. třídy ochrany 
87,01%. 
 
Nové rozvojové plochy jsou v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v §4 zákona č. 
334/1992 Sb., ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. Rozvojové pozemky, které jsou 
navrhované ve volné krajině mají vždy návaznost na zastavěné území. 
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B. GRAFICKÁ ČÁST – koordinační výkresy a výkresy záboru ZPF jednotlivých lokalit. 
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J ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 

 - nebyly uplatn ěny 

K      VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
- nebyly uplatn ěny 

 

Poučení:  

Proti změně č. 29 územního plánu města Liberec, vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat  opravný prostředek ( § 173 odst. 2 správního řádu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Jiří Kittner        Ing.František Hruša 

primátor města Liberec                                                                    náměstek primátora  
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