
 

U S N E S E N Í  
 Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 

 

USNESENÍ Č. 47/2011 

Odvolání primátora města Mgr. Jana Korytáře, náměstka pro ekonomiku PhDr. 
Jaromíra Baxy a členky rady města Mgr. Květoslavy Morávkové 

Zastupitelstvo města po projednání 
v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

o d v o l á v á  

z funkce primátora města Mgr. Jana Korytáře, z funkce náměstka pro ekonomiku PhDr. Jaromíra 
Baxu a  z funkce členky rady města Mgr. Květoslavu Morávkovou. 

 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ v Liberci – zóna „Lidové sady“ 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Bazén Liberec“ v IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 48/2011  

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční 
období 2011-2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

z v o l i l o  

tyto kandidáty: 
Matuš Jindřich 
Stránský Pavel 
Šlambora Oldřich Mgr. 
 
do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na období 2011-2015.  
 

USNESENÍ Č. 49/2011  

Náhradní valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a.s. 



Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Milana 
Šulce, zastupitele města Liberec, na náhradní valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., 
se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, která se bude konat dne 27. dubna 
2011 ve 12.00 hodin v sídle společnosti. 
 

USNESENÍ Č. 50/2011 

Návrh zástupce do představenstva Krajské nemocnice Liberec a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

u k l á d á  

zástupcům Statutárního města Liberec v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec a.s. (IČ 
27283933, se sídlem Liberec I, Staré město, Husova 10), panu Ing. Františku Hrušovi a panu 
Kamilovi Janu Svobodovi, navrhnout jako zástupce Statutárního města Liberec do představenstva 
Krajské nemocnice Liberec a.s., MUDr. Ladislava Dzana, bytem Purkyňova 954/56, Liberec 14.  

                                                    T: Nejbližší zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec a.s. 

USNESENÍ Č. 51/2011 

Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

realizaci projektu Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY včetně 
ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními službami Liberec, s. r. o. dohodou ke dni 30. 
června 2011 a převedení areálu Lidových sadů do správy Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové 
organizaci,  

a  u k l á d á   

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, zajistit: 
 
1. uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. na 
II. čtvrtletí roku 2011 s příspěvkem za provoz ve stejné výši i položkách jako na období I. čtvrtletí 
roku 2011 

T: duben 2011 
 
2. předložení návrhu ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. 
dohodou ke dni 30. června 2011 Radě města Liberec ke schválení 

T: duben 2011 
 
3. ve spolupráci s Kulturními službami Liberec, s.r.o. a ZOO Liberec návrh na finanční vypořádání 
zaměstnanců a závazků při likvidaci společnosti Kulturní služby Liberec, s.r.o. včetně zařazení 
finančních prostředků do rozpočtu odboru SK v rámci nejbližšího rozpočtového opatření roku 
2011  

T: duben 2011 
 
4. předložení návrhu na čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací na nezbytné stavební úpravy a rekonstrukci jižního křídla s přesahem do 
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budovy Lidových sadů v souvislosti s přestěhováním administrativy ZOO Liberec 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení  

T: duben 2011 
 
5. zařazení finančních prostředků pro ZOO Liberec, nezbytných pro fungování Kulturně 
společenského centra při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 do 
nejbližšího návrhu rozpočtového opatření 2011 
                                                                                                  T: nejbližší rozpočtové opatření 2011 
 
6. zařazení příspěvku pro ZOO Liberec navýšeného o finanční prostředky v souvislosti 
s fungováním nově zřízeného Kulturně společenského centra při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY 
do návrhu rozpočtu na rok 2012.  

T: říjen 2011 

USNESENÍ Č. 52/2011 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I.    Prodej budovy 
Zastupitelstvo města dne 16.4. 2011 schvaluje: 
a) vyjmutí budovy čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11 ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace, 

      b) prodej budovy čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11 včetně pozemků p.č. 379, 380, k.ú. Růžodol I,    
      kupujícímu: 
      TISKÁRNA TOMÁŠEK, s r.o., IČ: 465 08 473 

sídlem Jeřmanice 276, PSČ 463 12                   
za kupní cenu 1,600.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
II.   Prodej pozemků  
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.2087/7, k. ú. Liberec  
kupujícímu: 
Stanislav Dušátko,  
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 
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemky p.č.2318/1 a p.č. 2318/3 včetně garáže, k. ú. Liberec  
kupujícím: 
manž. Josef Polák a Helena Poláková,          1/3 
manž. Eva Withová a Roland With,              1/3 
Jaroslav Záruba,                                                                         1/3 
za kupní cenu 500.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemky p.č.3234/1, 3234/3 a 3237/2, k. ú. Liberec  

      kupujícím: 
Společenství vlastníků Alšova 1296 a 1297, Liberec 1, IČ: 254 67 956         2/3 
se sídlem Alšova 1296, Liberec 1 
Společenství vlastníků Alšova 1298,  Liberec, IČ: 254 61 206                       1/3 
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se sídlem Alšova 1298, Liberec 1 
za kupní cenu 631.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.3259, k. ú. Liberec  
kupujícím: 
Společenství vlastníků Alšova 1206, Březová alej 1207, Liberec 1,……..3505/10000 

      IČ: 254 68 031  
se sídlem Alšova  5, Liberec 1 
Společenství vlastníků jednotek Březová alej 1208 - 1210,  Liberec,........6495/10000 
IČ: 254 66 232 
se sídlem Březová alej 1209, Liberec 1 
za kupní cenu 540.000,- 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:     
pozemky p.č.843/12, 843/13, 843/52 a 843/54, k. ú. Františkov u Liberce  
kupujícím: 
Společenství pro dům Jáchymovská 272,273, Liberec 10,  IČ: 286 99 726 
sídlem: Liberec 10, Františkov, Jáchymovská 273/22, PSČ 460 10 
za kupní cenu 79.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č.349/1, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manž.Václav Kuřík a Alena Kuříková         1/18   z 1/3 
Lada Takalová Stikarovská                                                     1/18  z 1/3 
Taťjana Bernátková                                                                  1/18  z 1/3 
Kateřina Pejšková                                                                     1/18  z 1/3 
Karel Pejšek                                                                              1/18  z 1/3 
Štěpán Pejšek                                                                             1/18  z 1/3 
manž.Petr Švanda a Zuzana Švandová                       1/3 
manž.Oldřich Janus a Dagmar Janusová                       1/3 
za kupní cenu 146.000,- 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:     
pozemky p.č.745/3 a 749/25, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
Společenství vlastníků pro dům  699 Hroznová Liberec, IČ: 287 27 835 
se sídlem Hroznová 699/13, Liberec 14 
za kupní cenu 133.000,- 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.749/7, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manž.Michal Bittner a Jana Bittnerová,          10/159 
Roman Douša,                                                                          237/13992 
Daniel Hájek,                                                                              676/13992 
manž.Jiří Horváth a Hana Horváthová,               115/3498 
manž.František Hruša a Naďa Hrušová,              10/159 
Jana Janecká,                                                                               10/159 
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Alena Jelínková,                                                                       676/13992 
manž.Jiří Jurníček a Ilonka Jurníčková,              676/13992 
manž.Jindřich Jůzl a Vlasta Jůzlová,                880/13992 
Jaroslava Kammlerová,                                                                  115/3498 
Miroslav Knittl,                                                                           169/3498 
manž.Otakar Langer a Jindra Langerová,             10/159 
Marie Mužáková,                                                                          115/3498 
manž.Karel Pšenička a Bohuslava Pšeničková,                       460/13992 
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, IČ: 000 42 722                   187/636 
se sídlem  Mlýnská 611/35, Liberec 4 
David Studený,                                                                            115/3498 
Vít František,                                                                                 79/4664 
za kupní cenu 122.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
III. Směna pozemků 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p.č. 465/2 – odděl. dílu „c“, k.ú. Horní 
Růžodol ve vlastnictví: 
Štěpán Šperl, , 
Monika Šperlová,  
za část pozemku p.č. 465/1 – odděl. dílu „b“, k.ú. Horní Růžodol 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 
s doplatkem městu ve výši 1.140,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 566,- Kč. 
 
 
IV.MO Lbc Vratislavice n/N  
l. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle 
GP č. 2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Lence 
Jarešové,  za kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky, že 
kupující zřídí na p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou věcné břemeno chůze a jízdy ve 
prospěch prodávajícího a každého dalšího vlastníka p.p.č. 2599/1 bezúplatně na dobu neurčitou 
s tím, že částku za kolek pro zápis vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, a za ověření 
podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene uhradí kupující.  

 
2. Výkup pozemků 
1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle 
GP č. 3028-262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od paní 
Zuzany Křehlíkové a paní Dagmar Křehlíkové, za celkovou  výkupní cenu 6.840,- Kč s tím, že 
náklady výkupu (ověření podpisů, správní poplatek na vklad do KN) uhradí MO Liberec – 
Vratislavice n.N.  
2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výkup p.p.č. 2804/3 (oddělené z p.p.č. 2804/1 a 
2803/1 dle GP č. 3029-261/2010, ze dne 7.9.2010), při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
od pana Milana Plachého, za celkovou výkupní cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí 
MO Liberec - Vratislavice n.N. (GP, ověření podpisů, vklad do KN, apod.).  
 
3. Přijetí daru pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání  schvaluje přijetí daru p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 
(oddělených z p.p.č. 2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 10.11.2010) z vlastnictví 
Libereckého kraje, IČ: 70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978. 
 
4. Budoucí přijetí daru pozemků 
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1) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru p.p.č. 1886/33 (oddělené 
z p.p.č. 1886/1 dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 1465 00 Praha 4 
do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
2) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí přijetí daru částí p.p.č. 2196/1, 2196/3, 
2196/8 a 2197/2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti SKANSKA a.s., 
divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978, v souvislosti s budoucím darem dešťové kanalizace, 
retenční nádrže, veřejného osvětlení a budoucí koupě staveb komunikace, chodníků, uličních 
vpustí a jejich přípojek a dopravního značení.  

USNESENÍ Č. 53/2011 

Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní 
vypořádání formou daru – Rybízová ulice 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

převzetí stavby komunikace s příslušenstvím na pozemcích p.č. 985/15, 985/16 a 985/33, k.ú. Krásná 
Studánka a uzavření darovací smlouvy na převodem pozemků p.č. 985/15, 985/16, 985/33, k.ú. Krásná 
Studánka, se Stavebním družstvem Studánka, Letná 566/29, Liberec 12, IČ: 25037773. 

USNESENÍ Č. 54/2011 

Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní 
vypořádání formou daru – spojovací komunikace mezi Rubínovou a Duhovou 
ulicí 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

převzetí stavby komunikace s příslušenstvím na pozemcích p.č. 1559/7, 1559/8, 1559/14, 1559/17, 
1567/80, 1567/88, 1568/11 a části pozemku p.č. 1567/82, k.ú. Rochlice u Liberce a uzavření 
darovací smlouvy na převodem pozemků p.č. 1559/7, 1559/8, 1559/13, 1559/14, 1559/15, 
1559/17, 1567/88 a odděleného pozemku p. 1567/82 (dle GP č. 1968-303/2010), k.ú. Rochlice u 
Liberce, se společností Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., Javorník 53, Proseč pod 
Ještědem, IČ: 25402293. 

USNESENÍ Č. 55/2011 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2011 dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 56/2011 

Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberec za rok 
2010 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

fyzickou inventarizaci majetku, zásob k 1.10. a k 31.12.2010 a dokladovou inventarizaci 
k 31.12.2010 Statutárního města Liberce a současně vypořádání inventarizačních rozdílů dle 
důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 57/2011 

Prodloužení kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč u České spořitelny, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD mezi SML a ČS, a.s. uzavřené 25. 3. 
2010, podle níž bude ČS, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec kontokorentní úvěr až do 
limitu 40,000.000 Kč do 29. 2. 2012, a to formou Dodatku č. 1 ke smlouvě  

a  u k l á d á  

paní Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, 
učinit veškeré potřebné právní kroky k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě. 

USNESENÍ Č. 58/2011 

Bankovní záruka pro SFŽP a smlouva o zastavení pohledávek u ČS, a.s.  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD a Smlouvu o zastavení pohledávek 
z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, pověřenou výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, 
učinit veškeré právní kroky k podpisu Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD a 
Smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD. 

 

USNESENÍ Č. 59/2011 

Změna Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní 
náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec dle 
předloženého návrhu 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátora, postupovat v souladu se schváleným materiálem. 

T : neprodleně  
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USNESENÍ Č. 60/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
134.000,- Kč na akci „Botanická zahrada Liberec – obnova topného systému“ 

a  u k l á d á  

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, zajistit přípravu a realizaci výše uvedené akce. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 61/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
4,300.000,- Kč na akce: 

 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálních zařízení 600 000 7 – 8/11 

2. ZŠ Sokolovská rekonstrukce střechy tělocvičny – 
2.etapa 

2 700 000 7 – 8/11 

3. MŠ „Kytička“  rekonstrukce sociálních zařízení 1 000 000 7 – 8/11 

CELKEM 4 300 000  
 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 62/2011 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2010 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2010. 

USNESENÍ Č. 63/2011 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
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Parky Lidové sady I v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Parky Lidové sady I s číslem LB/1092/S 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
 
2) přijetí dotace na projekt Parky Lidové sady I z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
nejvýše však 8,466.064,60 Kč. 

a  u k l á d á  

paní Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora Statutárního města Liberec, 
zajistit podpis příslušné smlouvy 

T: duben 2011. 

USNESENÍ Č. 64/2011 

Rozdělení 44. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozdělení 44. změny územního plánu města Liberec na dvě části. První část bude obsahovat 
podněty č. 44/3, 44/4, 44/8, 44/10, 44/11, 44/14, 44/17, 44/21, 44/22. Druhá část bude obsahovat 
podnět č. 44/9; 

a  u k l á d á  

paní Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora Statutárního města Liberec, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování v rámci 44. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

 
Zpětvzetí  žaloby SML proti žalovanému Čmelák – Společnost přátel přírody, IČ: 
46747362 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 65/2011 

IMOBILIEN AG, spol. s.r.o. - odstoupení od kupní smlouvy 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o dosavadním vývoji záležitosti s kupní smlouvou č. 6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008 se 
společností IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 392/11, 110 
Praha 1 – Staré město, o koupi pozemku p.p.č. 2055/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 

n e u z n á v á   

odstoupení společnosti IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 
392/11, 110 Praha 1 – Staré Město od smlouvy č. 6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008, neboť důvody 
pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího podle zákona, ani uzavřené kupní smlouvy nejsou 
dány 

a  u k l á d á   
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Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora Statutárního města Liberec, 
dále jednat se společností  IMOBILIEN AG s.r.o., I Č: 254 38 557 a společností Bytové družstvo 
IMOBILIEN Sladovnická, IČ: 27350096, která v současné době vlastní předmětný pozemek. 

USNESENÍ Č. 66/2011 

Nové názvy ulic 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

tyto nové názvy ulic: 
v Krásné Studánce v lokalitě u benzínové pumpy - Dubová 
ve Vratislavicích nad Nisou v lokalitě za tratí – Pod Tyršovým vrchem 

a  u k l á d á  

1) Ing. Luboru Franců, správci registru veřejných prostranství, 
provést změnu v evidenci ulic, informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce  a ostatní 
organizace o nových názvech ulic. 

T: ihned 
2) Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí 
v terénu. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 67/2011 

Finanční vyhodnocení Městského programu prevence kriminality v roce 2010 a 
Hodnocení Městského programu prevence kriminality - 2010 preventivního 
projektu „Kurzy sebeobrany pro ženy“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené Finanční vyhodnocení Městského programu prevence kriminality v roce 2010 a 
Hodnocení Městského programu prevence kriminality – 2010 preventivního projektu „Kurzy 
sebeobrany pro ženy“. 

USNESENÍ Č. 68/2011 

Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého 
kraje na rok 2010 - preventivní projekt „Bezpečné město pro seniory a zdravotně 
postižené osoby“ 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého kraje na 
rok 2010 – preventivní projekt „Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby“. 

USNESENÍ Č. 69/2011 

Strana 10 (celkem 12) 
 



Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2010 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2010. 

USNESENÍ Č. 70/2011 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2011 

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:  31.12. 2011 

USNESENÍ Č. 71/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které 

se konalo dne 17. února 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z ě. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
17. února 2011. 
 

 
Příloha:  k usn. č. 59/2011 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Martina Rosenbergová,  v .  r .  Bc.  Zuzana Kocumová, v.  r .  
náměstkyně primátora, pověřena výkonem 

pravomocí primátora Statutárního města Liberec 
náměstkyně primátora 
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