
 

U S N E S E N Í  
 Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 24. 11. 2011 

USNESENÍ Č. 231/2011 

MŠ Delfínek - realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace       

Zastupitelstvo města  

s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy č.10067643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR   
    podepsanou ředitelem Fondu 21.10.2011 
 
2. přijetí dotace na projekt MŠ Delfínek - realizace úspor energie v rámci Operačního programu  
    Životního prostředí ve výši: 

 
75 242,90 Kč ze Státního fondu životního prostředí 

1 279 129,30 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z EU-Fond soudržnosti 

 
USNESENÍ Č. 232/2011 

Prezentace projektu "Liberec město s vizí pro 21. století" 

Zastupitelstvo města  

b e r e  n a  v ě d o m í  

prezentaci projektu „Liberec město s vizí pro 21. století“. 

 

USNESENÍ Č. 233/2011 

Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a územní plánování 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení Ing. Martina Duška z funkce člena výboru pro rozvoj a územní plánování  

a  v o l í   

Bc. Zuzanu Kocumovou za členku výboru pro rozvoj a územní plánování  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena výboru. 

Termín: ihned 



 

USNESENÍ Č. 234/2011 

Změna v personálním obsazení kontrolního výboru 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení Josefa Jadrného z funkce člena kontrolního výboru  

a  v o l í   

Ing. Marii Pavlovou za členku kontrolního výboru  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena výboru. 

Termín: ihned 
 

 
Žádost o prominutí úroků z prodlení 

Tento bod byl odročen. 

 
USNESENÍ Č. 235/2011 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej podílu na pozemcích stavebních 
1. Zastupitelstvo  města  schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1912/10000 
náležejícího k jednotce č.555/6 na pozemku p.č.1208 v k.ú. Liberec spoluvlastníku budovy 
č.p.555, ul.Gollova, Liberec 4. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

 

Podíl pozemku k byt.jedn. č. Jméno a příjmení Dat.narození Cena  
1912/10000 555/6 Jan Švandrlík  14.000,- Kč 

 
 
2. Zastupitelstvo  města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1039/8211 
náležejícího k jednotce č.556/6 na pozemku p.č.1219 v k.ú. Liberec spoluvlastníku budovy 
č.p.556, ul. Skřivánčí kámen, Liberec 4. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
Podíl pozemku k byt.jedn. č. Jméno a příjmení Dat.narození Cena  
1039/8211 556/6 Jiří Štol  10.000,- Kč 

 
 
 
II. Změna usnesení ZM 
1. Zastupitelstvo města dne 24.11.2011 po projednání: 
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a)  zrušuje usnesení č. 213/2011 bod III.1. ze dne 27.10.2011  
b) schvaluje prodej spoluvlastnických podílů náležejících k jednotlivým bytovým jednotkám 
v budově nám. Sokolovské 256, Liberec 1 na pozemku p.č.442/2 v k.ú. Liberec za celkovou cenu 
pozemku 29.000,-Kč s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

 
 

Podíl pozemku k byt.jedn. č. Jméno a příjmení Dat.narození Cena  
  357/2500 256/1 Eliška Lonková  4.141,- Kč 
1113/5000 256/2 Jan Lonek  6.455,- Kč 
  561/2500 256/3 Jitka Burdová  6.508,- Kč 
  571/2500 256/4 Dagmar Renčínová  6.624,- Kč 
  909/5000 256/5 Jana Dragounová  5.272,- Kč 

 
 
2. Zastupitelstvo města dne 24.11.2011 po projednání: 
a) zrušuje usnesení č. 213/2011 bod III.3. ze dne 27.10.2011  
b) schvaluje prodej spoluvlastnických  podílů náležejících k jednotlivým bytovým jednotkám  v 
budově Husova 205, Liberec 5 na pozemku p.č.2716/2 v k.ú. Liberec za celkovou cenu pozemku 
12.000,-Kč s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

 
Podíl pozemku k byt.jedn. č. Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

  1040/5000 205/1 Richard Lajksner  2.496,- Kč 
  1362/5000 205/2 manž.Vladimír 

Moc 
a Anna Mocová 

 3.269,- Kč 

  1337/5000 205/3 manž.Marie 
Hainzová 
a František Hainz 

 3.209,- Kč 

  1261/5000 205/4 manž.Karel Čapek 
a Jitka Čapková 

 3.026,- Kč 

  
 

3. Zastupitelstvo města dne 24.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č.131/2011 bod I. 5. ze dne 30.6.2011  
b) schvaluje s prodejem nemovitosti:   
pozemek p.č. 872/20, k.ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manželé Ivo Barek, a Jaroslava Barková, 1/3 
manželé Markéta Jirásková, a  Milan Jirásek, 1/3 
Jan Pour, 1/3 
za kupní cenu  161.000,-Kč         
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
4. Zastupitelstvo  města dne 24.11.2011 po projednání  
neschvaluje prodej nemovitosti:     
pozemek p.č. 297/9, k.ú. Horní Suchá 
kupujícím: 
manželé Milan Janeček,  
a Eva Janečková, za kupní cenu  14.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
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III. Nabytí nemovitostí 
Zastupitelstvo města dne 24.11.2011 schvaluje nabytí pozemků p.č. 79/3, 142/1, 142/10 a 
1305/112 v k.ú. Vesec u Liberce od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  IČ: 69797111 a uzavřením „Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/ULB/4852/2011-ULBM/Liberec – Vesec u Liberec“ 
dle přiloženého návrhu. 

 
IV. Výkupy nemovitostí 
Zastupitelstvo města dne 24.11.2011 schvaluje výkup pozemku p.č. 543/13 odděl. z pozemku p.č. 
543/10, k.ú. Krásná Studánka 
prodávající: 
Ing. Jiří Janovský,  
za kupní cenu 50.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 20 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

 
 
V. MO Lbc Vratislavice n/N  
1. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 
dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Josefovi a Zuzaně Bémovým, za kupní cenu 419.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec.  
 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 
dle GP č. 3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Josefovi a Venuši Martinkovým, za kupní cenu 179.300,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2. Přijmutí daru pozemků 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, oddělených 
z p.p.č. 2550 a 2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou z vlastnictví pana Jaroslava Macha, XXX do vlastnictví Statutárního města 
Liberec, IČ: 00262978.  

 

 
 
Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu 
k oceňování pozemků 

Tento bod byl stažen.  
 

 

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Tento bod byl stažen.  

USNESENÍ Č. 236/2011 

Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 
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Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 
školství dle příloh důvodové zprávy: 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 
38/6; Základní škola, Liberec, U Školy 222/6;  Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5;  
Základní škola, Liberec, Kaplického 384;  Základní škola, Liberec, Křížanská 80; Mateřská škola 
„Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1;  
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, 
Nezvalova 661/20; Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7; Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 
836/5; Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386;  Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 
788/9 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpisy majetkových příloh primátorkou 
města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům  příspěvkových organizací.  

T: prosinec 2011 
 

USNESENÍ Č. 237/2011 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 
SML 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická zahrada Liberec, 
Zoologická zahrada Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec s vymezením majetku ke dni 1. 
listopadu 2011 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická 
zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec primátorkou města 
Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům kulturních příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 

 

 

USNESENÍ Č. 238/2011 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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vydání upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 
 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis upravených majetkových příloh 
ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření primátorkou 
města Liberec a předat podepsané dokumenty ředitelům příspěvkových organizací. 

T: 12/2011 

USNESENÍ Č. 239/2011 

Dodatek zřizovací listiy příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p.o. 
s vymezením svěřeného majetku 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p.o. s vymezením 
svěřeného majetku 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p.o. 
primátorkou města, Bc. Martinou Rosenbergovou a předání podepsaného dodatku řediteli 
příspěvkové organizace a dotčeným odborům MML. 

T: neprodleně 
 

 
Oddechová zóna Perštýn – návrh smluvního zajištění 

Tento bod byl odročen.                      

 
USNESENÍ Č. 240/2011 

Vavřincův vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci č.j. 7003/06/0180  uzavřené se 
společností Vavřincův vrch s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 413/9 a, Liberec IV, IČ: 28718968, kterým 
se termín pro předložení pravomocného stavebního povolení 31.5.2011 nahrazuje novým 
termínem 31.12.2013 a termín doby určité 31.12.2011 se nahrazuje novým termínem 31.7.2014. 

 

 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 7/2011 Statut města Liberec 
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Tento bod byl stažen.  

 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a  

Sportovním areálem Liberec s.r.o. 

Tento bod byl stažen.  

 
USNESENÍ Č. 241/2011 

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj 
infrastruktury obce 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj infrastruktury obce 
v celkové výši 400.000,-Kč 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit splnění podmínek pro čerpání a 
vyúčtování poskytnuté dotace. 

T: 31.12.2011  
     

USNESENÍ Č. 242/2011 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu 
prevence kriminality pro rok 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Rozšíření MKDS – II. etapa“ v celkové 
výši 416.000,- Kč. 

a  u k l á d á  

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

T: průběžně 
 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou poskytovanou dotaci 
z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 416.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření pro Městskou policii Liberec.  

T: průběžně  
 

USNESENÍ Č. 243/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  
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Poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení usnesení zastupitelstva města č. 139/2011  a č. 200/2011 v plném znění  

a  s c h v a l u j e  

toto nové znění: 
 

A. Přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu 
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy 
Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     

 

1) Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace : 2.367.200,- Kč   
2) Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 755.999,- Kč  
3) Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace 

921.535,- Kč  
4) Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 835.387,- Kč  
5) Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace : 5.758.529,- Kč 
 
B. Poskytnutí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu 

„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy 
Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     

 
 
6) Oprava odvodnění komunikace v ul. Horské v Liberci, navržená dotace 340.163,- Kč    
7) Oprava mostu Svárovská ul., navržená dotace 213.118,-Kč  
8) Oprava mostu Jahodová ul., navržená dotace 181.380,- Kč  
9) Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 809.039,- Kč  
10) Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.208,- Kč      
11) Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
12) Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 177.415,- Kč  
13) Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 302.399,- Kč  
14) Úprava odvodnění – Novinská – propustek č. 1 a č. 2 -  307.631,- Kč 
15) Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 775.447,- Kč   
16) Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 715.537,- Kč 
17) Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní, navržená dotace 644.712,- Kč 
18) Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železniční 

v Liberci 763.955,- Kč 
19) Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská  v  Liberci  538.130,- 
20) Úprava odvodnění – ul. Sáňkařská, navržená dotace 69.626,- Kč 
21) Oprava odvodnění v ul. Volgogradská, navržená dotace 185.655,- Kč 
22) Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci 318.888,- Kč    

 

 

USNESENÍ Č. 244/2011 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu "IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

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

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků projektu „IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit podpis příslušného 
dodatku Smlouvy o alokaci prostředků. 

T: listopad 2011 
 

USNESENÍ Č. 245/2011 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, 
mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou 
školou J. A. Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi Statutárním 
městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO s. r. o. 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi 
Statutárním městem Liberec a těmito subjekty: 

 
1. II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.  
Puškinova 80 
463 12 Liberec 24 
částka ve výši 286.000,- Kč 
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01 Liberec  11 
částka ve výši 325.000,- Kč 

 
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi Statutárním městem 
Liberec a: 
Mateřskou školou DOMINO s. r. o. 
Krakonošova 453 
460 14 Liberec 14 
částka ve výši 84.500,- Kč                        

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu podpory provozu 
mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec, 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 
 
b) zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol a 
uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol; 

T: prosinec 2011 
 
c) zařadit částku ve výši 695.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2012. 
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T: prosinec 2011  

 

USNESENÍ Č. 246/2011 

Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace 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  

uzavření Smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady na  stravování mezi Statutárním městem 
Liberec a těmito subjekty: 

 
1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 
částka ve výši: 409.500,- Kč 
 
2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01  Liberec 4,  IČ 28695020 
částka ve výši: 762.450,- Kč 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2012 částku ve výši 1.171.950,- Kč 
2. zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování 

T: 31.12.2011 

USNESENÍ Č. 247/2011 

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 
569.000,- Kč na akci: „Divadlo F. X. Šaldy – strukturovaná kabeláž“  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci výše uvedené akce. 

Termín: ihned 

 

USNESENÍ Č. 248/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 
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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 
75.000,- Kč na akci: „MŠ Beruška“, Na Pískovně 761/3, Liberec, příspěvková organizace – 
statický posudek a projektová dokumentace“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 249/2011 

Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
Krajské vědecké knihovně v Liberci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské vědecké 
knihovně v Liberci 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis darovací smlouvy uzavřené mezi SML a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 250/2011 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2012      

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

časový plán a obsah činnosti rady města na rok 2012 

a  s c h v a l u j e  

časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na rok 2012 jako otevřený materiál. 

USNESENÍ Č. 251/2011 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města, které 
se konalo dne 27. října 2011 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 27. října 
2011. 

V Liberci dne 1. prosince 2011 
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Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 







 


