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Z Á P I S  

Z 20. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 18. 11. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc 

 Ing. Jiří Rutkovský 

 

K bodu č. 1 
Zahájení  

Paní primátorka, Mgr. M. Rosenbergová, zahájila 20. schůzi rady města a konstatovala, že je přítomno 
5 členů rady města a jednání bylo usnášeníschopné. Z jednání rady se omluvili Ing. F. Hruša, Ing. B. 
Kabátek a doc. D. Václavík a R. Šotola. Jako zapisovatele schůze paní primátorka navrhla Zuzanu 
Škodovou, pracovnici organizačního oddělení a jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Rutkovského 
a Mgr. J. Šolce. Návrh byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
 

Paní primátorka uvedla, že do programu byly dodatečně zařazeny body: 1a – 1g, 2a, 12a, 12b, 13a a 
bod č. 14. Pan náměstek, Ing. J. Rutkovský, požádal o zařazení materiálu „Smlouva o implementaci a 
poskytování služeb, mobilní aplikace inCity“. Tento bod byl zařazen jako č. 12c. 

Upravený program 20. schůze rady města byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, 
návrh byl přijat. 

 

K bodu č. 1a 
Dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku 
Ing. Šmídy č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o určení výše majetkové újmy, 
která společnosti Technické služby města Liberce, a. s. vznikla v důsledku 
darování nemovitého majetku, tvořícího hřbitovy, statutárnímu městu Liberec     

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku        
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberce na své 16. schůzi dne 17. 9. 2013 schválila usnesením č. 730/2013 bezúplatný 
převod (darování) nemovitého majetku tvořícího hřbitovy nacházejícího se v následujících 
katastrálních územích: Machnín, Radčice u Krásné Studánky, Horní Suchá u Liberce (Ostašov), Vesec 
u Liberce, Horní Růžodol, Ruprechtice a Rudolfov (dále jen „Hřbitovy“) ze společnosti Technické 
služby města Liberce, a. s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec 8, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017 (dále 
jen „TSML“) na statutární město Liberec (dále jen „SML“). Po schválení převodu Hřbitovů i 
příslušnými orgány společnosti TSML byla dne 10. 12. 2013 mezi TSML a SML uzavřena darovací 
smlouva, dle níž TSML darovalo Hřbitovy SML. Dne 19. 12. 2013 byl u Katastrálního úřadu pro 
Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Katastrální úřad dne 27. 1. 2014 rozhodl o povolení vkladu vlastnického práva SML ke 
Hřbitovům do katastru nemovitostí. 
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Pokud jde o Znalecký posudek, vznikly pochybnosti ohledně vyčíslení některých položek 
uvedených ve Znaleckém posudku, zejména nákladů administrativních, nákladů za právní služby, 
mzdových nákladů a položky „časové rozlišení – potřeba pohotových zdrojů (nákladové úroky)“. 
Rada města proto dne 7. 10. 2014 na 17. řádné schůzi rady města schválila vypracování revizního 
znaleckého posudku ke Znaleckému posudku. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
Vážená paní primátorko, vážení radní, omlouváme se, že předkládáme materiál na stůl – 

Dopracování revizního posudku na soubor majetku hřbitovů. Tento materiál navazuje na projednávání 
celkové finanční újmy společnosti TSML versus město. V souladu s usnesením rady jsme nechali 
vypracovat revizní znalecký posudek, jehož závěrem bylo, že nelze ověřit skutečnosti, které uváděl 
znalec pan Šmída, znalec společnosti TSML. Z tohoto důvodu se jeví možnost nechat naše znalce, aby 
docenili z jejich pohledu celkovou výši finanční újmy. Pokud se na tomto shodnete, tak příští týden by 
to mělo projednávat představenstvo TSML, kde je to s předsedou představenstva dojednané a mohlo 
by dojít ke konečnému odsouhlasení celkové výše finanční újmy. Víceméně v zásadě z těch 5 položek, 
které tvoří celkovou újmu, nebyly zásadně rozporovány položky, co se týká odvodu DPH. Ostatní 
položky - tam byly ze strany našich znalců připomínky, které je třeba ověřit a prověřit. Současně k 5 
položce, kdy pan Šmída, znalec z TSML, dával reálné vyčíslení hodnoty peněz, tzn. snížení cash–flow 
společnosti TSML, tak toto náš znalec tuto položku rozporuje v plném rozsahu. Nicméně si vyžádal 
dokumenty, které by ověřily tuto skutečnost i ze strany TSML, tzn., kolik stojí potřeba hotových peněz 
skutečně, nikoliv reálně s úrokovou sazbou 7,5 %. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nějaký dotaz? Nikdo se nechcete na nic zeptat? Můžeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1072/2014 

 
 

 

K bodu č. 1b 
Žaloba společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. o nahrazení souhlasu s vydáním 
předmětu úschovy 

Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k zastupování statutárního města 
Liberec v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy     

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku       
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec a společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ: 257 51 018, se sídlem Praha 
4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 („Eltodo“) uzavřeli dne 31. května 2006 smlouvu o poskytování 
služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a 
úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva“). Po 
opakovaném porušování Smlouvy ze strany společnosti Eltodo, Smlouva zanikla odstoupením ke dni 
31. 12. 2012.  Statutární město Liberec sice udělilo dne 17. 5. 2013 Mgr. Martinu Heřmánkovi plnou 
moc k podávání návrhů podání návrhu na přijetí peněžních částek odpovídající částkám za 
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předpokládanou spotřebu elektrické energie do úschovy soudu a k zastupování statutárního města 
Liberec v těchto soudních řízeních. 

 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu  nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1073/2014 

 
 

K bodu č. 1c 
Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. 
Stolpersteine     

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku       
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost Židovské obce v Liberci, Rumjancevova ul. 1362, 
460 01 Liberec 1, která se rozhodla v roce 2015 položit cca 12 tzv. Stolpersteinů (pamětních kamenů).  
Stolpersteine jsou pamětní kameny, připomínající oběti holokaustu. Jedná se o betonové kostky cca 12 
x 12 x 12 cm, na jejichž horní ploše, která je potažena mosazí, je jméno osoby, která žila, nebo 
pracovala v objektu, před kterým se Stolperstein položí do chodníku a kde je uvedeno, kde tato osoba 
zahynula a má chodcům připomínat osudy těchto lidí. 

 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1074/2014 

 
 

K bodu č. 1d 
Zapomenuté dějiny města Liberce - prodloužení termínu dočasného uzavření 
Galerie U Rytíře    

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku       
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města na svém 18. zasedání dne 21. 10. 2014 schválila usnesením č. 1022/2014: „Dočasné 
uzavření výstavy „Zapomenuté dějiny města Liberce“, která probíhá v budově radnice, a to 
prodloužení uzavření o termín od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2014 z důvodu rekonstrukce Radničního 
sklípku“. V  termínu do 30. 11. 2014 odbor majetkové správy nestihne provést kolaudaci stavby 
Radničního sklípku včetně možných dokončovacích prací. Tyto operace mohou významným 
způsobem narušit bezproblémový chod předmětné galerie. Z tohoto důvodu navrhuje odbor správy 
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veřejného majetku schválit prodloužení termínu uzavření výstavy o termín od 1. 12. 2014 – 31. 12. 
2014 a případné otevření naplánovat na otevření zrekonstruovaného Radničního sklípku. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1075/2014 

 

 

K bodu č. 1e 
Oprava komunikace Proletářská - kolaudace stavby    

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku       
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Celá stavba je dokončena, a to v souladu s platnou projektovou dokumentací a stavebním povolení 
stavby ze dne 14. 10. 2013. Při kontrolní prohlídce stavby zástupce Magistrátu města Liberce, odboru 
dopravy vyjma 2 nedostatků (imobilní značení, které jsou aktuálně odstraňovány) vznesl z pohledu 
dopravy 2 zásadní skutečnosti, pro které odmítl kolaudovat stavbu. 

 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1076/2014 

 

 

K bodu č. 1f 
Zajištění Skalního masivu ul. Svobody – schválení Smlouvy č. 13144476 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR    

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku       
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 5. 9. 2013 usnesením č. 151/2013 schválilo přijetí 

dotace od SFŽP ČR. Statutární město Liberec  - odbor správy veřejného majetku zrealizovalo 
v letošním roce akci – Zajištění skalního masivu ul. Svobody ve výši 1.433.596,- Kč. Tato částka byla 
z vlastních prostředků uhrazena firmě ROCKNET s.r.o.  Poskytnutá dotace od SFŽP ČR činí 
1,290.236,28 (krytí z rozpočtu EU 1,218.556,50 a krytí ze státních fondů 71.679,78). Schválený 
harmonogram čerpání předpokládá uhrazení přidělené dotace v posledním čtvrtletí letošního roku. 
Jako vhodnější odložit převod prostředků ze SFŽP do prvního čtvrtletí roku 2015. V současné době 
jsou prováděny nezbytné administrativní kroky, které v případě odsouhlasení změny finančně 
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platebního kalendáře projektu povedou k odsunu platby do prvních měsíců příštího roku. Pokud změna 
schválena nebude, dojde k proplacení dotace na účet města do konce roku 2014.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1077/2014 

 

K bodu č. 1g 
Zajištění úklidu budov ve vlastnictví města Liberce 

Záměr uzavření smluvního dokumentu mezi statutárním městem Liberec a 
Komunitními pracemi Liberec, o.p.s.    

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku       
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
Pro objekt „Uran“ na třídě 1. máje 108 je uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Pro objekt Nového 

magistrátu, budovu historické radnice a objekt Liebiegovy vily na Jablonecké ulici č. 27 jsou uzavřeny 
smlouvy na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je potřebné 
řešit výběr vhodného dodavatele úklidových prací v objektech, u nichž uplyne datum účinnosti 
uzavřených smluv. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
Jenom, v materiálu jsem neuvedl dobu těch smluv s tím, že standard u těch smluv bylo nastavení, 

že to bylo na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou a chtěl jsem se vás zeptat, jestli je to 
máme i takto nastavit pro ty další smlouvy. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Jiný návrh není? Dobrá budeme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1078/2014 

 

K bodu č. 2 
Návrh rozpočtového opatření č. 8 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor 
ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 8 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014. Návrh obsahuje samostatné zařazení dotací a pojistných událostí do příjmů i do výdajů na 
jednotlivá oddělení a odbory. V příjmech jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z Regionální 
rady, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje (pol. 4116, 4122, 4223) a přijaté pojistné náhrady 
(pol. 2322). Do výdajů jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, 
z Regionální rady, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje a do rozpočtů jednotlivých odborů 
byly doplněny pojistné události. Do financování je zařazena splátka revolvingového úvěru z investiční 
dotace od Regionální rady. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To jsou jenom dotace? 

Mgr. Šolc 
Toto rozpočtové opatření by nemělo asi vzbudit žádné vášně, nicméně rád bych na první, 

předpokládejme prosincové sezení zastupitelstva, jako pracovní, předložil rozpočtové opatření 
faktické, které bude souviset, doufejme, s penězi, které dostaneme konečně z Regionální rady. Teď se 
chci zeptat, jestli předpokládáme to první zasedání zastupitelstva na 18. prosince? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já si myslím, že nepředpokládáme vůbec nic, protože jsme harmonogram dělali jen do voleb. 

Mgr. Šolc 
Jde jednak o rozpočet na příští rok, byť samozřejmě můžeme fungovat v provizoriu, tak kvůli 

rozpočtovému opatření bych potřeboval zastupitelstvo 18. prosince. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Potřebujeme termín pracovního zastupitelstva vymyslet. 

Mgr. Šolc 

Když bude teď ustavující, tak které bude první pracovní v prosinci? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Měl by se schvalovat rozpočet, nevím, jestli jsme schopni ho připravit. 

Mgr. Šolc 
Ano, my ho máme. No, my s tím rozpočtem máme trochu naspěch, protože to musí viset 14 dnů na 

úřední desce. 

Ing. Mgr. Černý 
Finanční výbor ho má projednat a žádný není. 

Mgr. Šolc 

Já si myslím, že to není zákonná povinnost, ten finanční výbor. Bylo vždycky dobrým zvykem a 
snad se k tomu zase vrátíme, není finanční výbor, tak to holt půjde naostro. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1079/2014 
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K bodu č. 2a 
Povolení přečerpání rozpočtu - vypnutí disponibility výdajů v systému GINIS pro 
odbor strategického rozvoje a dotací    

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky        
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh na dočasné vypnutí hlídání disponibility výdajů v systému GINIS na odboru strategického 
rozvoje a dotací u položek 5137 (vybavení), 5139 (materiál), 6122 (zařízení), aby správce rozpočtové 
položky mohl pořídit fakturu do systému GINIS a předat ji k proplacení do banky. Tímto krokem 
dojde k překročení rozpočtu ve skutečnosti, které upraví v nejbližším rozpočtovém opatření.  Pokud by 
to opatření neprovedlo, byla by výrazně ohrožena platební schopnost SML ve vztahu k firmě 
UNISTAV, což by mohlo vést k placení penále nebo i vymáhání dlužné částky právní cestou a s tím 
související další náklady. Na základě výše uvedených skutečností, OE tento zásah do nastavení 
systému GINIS zcela výjimečně doporučuje. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc 
Je to přesně o tom, co tady říkal pan tajemník. Je to tím, jak očekáváme ty peníze z regionální rady, 

které nepřichází, tak potřebujeme zaplatit. Peníze máme, ale nemůžeme udělat rozpočtovou změnu, 
abychom jim zaplatili. To znamená, musíme jim vypnout ochrannou brzdu v systému, abychom mohli 
zaplatit, a srovnáme to tím rozpočtovým opatřením. 

Ing. Fadrhonc 
 Jenom dotaz. Když to vypneme, tak u všech? 

Mgr. Šolc 
Ne, my to vypneme tady tu operaci. Až to provedeme, tak ji zase zapneme. Aby se to tady 

nezvrhlo.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1080/2014 

 

 

K bodu č. 3 
Majetkoprávní operace - pacht pozemků 
 
Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. pacht na část pozemku p. č. 1669/1 – 225 m² (zahrada), v k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou 
za roční nájemné 2.475,-Kč pro paní Petru Zelinkovou. 

2. pacht na část pozemku p. č. 791/22 – 385 m² (zahrada), a na část pozemku výpůjčku p. č. 791/22 
– 315 m² (údržba pozemku-bezplatně), v k. ú. Doubí u Liberce na dobu neurčitou za roční 
nájemné 3.850,-Kč pro manžele Petru Bělobrádkovou a Jana Bělobrádka.  
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1081/2014 

 

 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy  
 
Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Změna nájemce u nájemní smlouvy, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1082/2014 
 

 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace - ukončení smlouvy      

Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 9. 10. 2014 přišla žádost o zrušení nájemní smlouvy, od paní Libuše Vetiškové, která chce 
pronájem ukončit ke konci roku 2014. 

 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1083/2014 

 

 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace - pronájem prostor 

Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pronájem garáže v ul. Sadová 62, Liberec 5 pro pana Martina Němce, za  nájemné  
500,-Kč/ m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou. 

 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1084/2014 

 

K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace - služebnosti 
 
Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN + přípojková skříň/ na pozemku/cích/p. č.1583/50, 1583/104, 
1583/51, 1583/53, 1583/52, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy 1.000,- Kč bez DPH.  Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti 
se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 1583/138, 1583/140, 1583/221, 
1583/143, 1583/122, 1583/128, 1583/194  k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/ p. č. 1586/233, 1586/234, 1586/239, 
1586/247, 1586/256, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 1.800,- Kč bez DPH.  Konečná cena 
za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy/kabelové vedení NN/ na pozemku/cích/ p. č. 620/2, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ 
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Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 
1.600,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN/ na pozemku/cích/p. č. 385/1, k. ú.  Pilínkov, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 
11.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1067, k. ú. 
Machnín, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 852/1, a 852/3 k. ú. 
Machnín, jehož vlastníkem je v  současné době: Udatná Naděžda. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti je 45.200,- Kč bez DPH. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. 

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení splaškové 
kanalizace, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 974, 975 k. ú. 
Doubí u Liberce, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 928, k. ú. Doubí u 
Liberce, jehož vlastníkem je v  současné době: Bednářová Monika Ing., za předpokladu složení 
zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. 

8. zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 843/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu neurčitou 
ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 2118/39 (součástí pozemku je budova č. p. 1265) a p. p. č. 
2118/5, jehož vlastníky v současné době jsou: Bydžovský Oto, Chotěborová Zuzana Ing, Futera 
Pavel, Holečková Kateřina, Karpiaková Viera, Kutílek Jan, manželé Mališka Jiří a Mališková 
Jindra, Melšová Marie, Ottová Tamara Ing., Pacanová Jana, Skalina František, manželé 
Stodůlka Jaroslav Ing. a Stodůlková Helena Ing, Teichmann Jakub, manželé Teichmann Petr 
Ing. a Teichmannová Ivana, THANO s.r.o., Moskevská 658/41, 460 01 Liberec 4 a dále 
pozemků p. č. 2118/40 (součástí pozemku je budova č.p.1264) a p. č. 2118/6, jehož vlastníky 
v současné době jsou: manželé Azemi Fatbar, a Azemi Kateřina, CONNEX Plus s.r.o., 
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, Czarnocki Jerzy, Czarnocki Marek, Fialová Dagmar Mgr., 
Futera Pavel, č.p. 299, manželé Hub Miroslav Ing., a Hubová Daniela, Jakimič Roman, Kopiták 
Petr, Makariv Štefan, manželé Martínek Konstantin Ing. a Martínková Alena Ing., Ottová 
Tamara Ing., Trita Martin Bc., Tritová Lucie Ing., Veverka Jaroslav Ing. Služebnost věcného 
břemene se zřizuje bezúplatně. 

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č.1429/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035za předpokladu složení zálohy ve výši 
1.200,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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10. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelová přípojka NN/  na pozemku/cích/p. č. 263, k. ú.  Karlinky, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 17.000,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

11. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelová přípojka NN/  na pozemku/cích/p. č. 901, 910, k. ú. Doubí u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 20.000,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

12. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 303/2, 1035, 1036, k. ú. Machnín, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy 
ve výši 48.200,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

13. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy /kabelové vedení NN/  na pozemku/cích/p. č. 2175, 2184/1, k.ú. Ruprechtice, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 30.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

14. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 76/36, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.400,- Kč bez DPH. 
Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

15. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (přípojka kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku/cích/ p. č. 850, 1067, k. ú. Machnín, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 76.300,- Kč 
bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 
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16. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (přípojka kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1026, k. ú. Machnín, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 25.000,- Kč bez 
DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

17. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 76/36, k. ú. Nové Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 117.000,- Kč bez DPH. 
Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

18. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení HDPE 
trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č.  
1426/2,  k. ú. Rochlice u Liberce, na pozemku p. č. 1426/2, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu 
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 
2144/1, 14800 Praha 4, IČ 64949681, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Obsahem služebnosti 
inženýrské sítě je právo budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek 

19. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 2426/1, 2331/1, 5635/1, 5673/1, 6038, 6039, 6040, 6059, 
6060, 6061, 6066, 6067, 6068, 6069, 6072, k. ú. Liberec a na pozemku/cích/ p. č. 336/1, 
342/8, 349/7, 368, 370/1, 374/1, 374/2, 381/5, 381/6, 383/2, 384, 404, 590/1, 591, 843/1, 
1607, 1741/12, 1742/8, 1746/81, 1746/124, 1747/5, 1829, 1843, 1891/1, 1977/7, 1978, 2017/1, 
2018, 2022, 2023, 2031/3, 2066/10, 2076/7, 2077, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
110.600,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1085/2014 
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K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti 
 
Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 918/2014 - 1 ze dne 16. 9. 2014  

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno inženýrské sítě zakládá právo uložení 
optického kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 733/44, 742/1, 
742/15, 744/21, 744/33,  k.ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 
1631/3, PSČ: 140 53,  IČ:264 70 411 za předpokladu složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby inženýrské sítě. 

2. a) zrušení usnesení č. 989/2014/8 ze dne 7. 10. 2014 

b) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 1501/1, 1507/3, 1508, 5786/1, 5816/1, 5819/4, 5822, 5824, 
k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
3. a) zrušení usnesení č. 394/2013/III/3 ze dne 4. 6. 2013 

b) zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu a plynovodních přípojek, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1089, 1099, 1116, 1128/5, 1130/2, 
1130/30, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 66.600,- Kč. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba 
plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. a) zrušení usnesení č. 919/2014/16 ze dne 16. 9. 2014 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 1292, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1284/1, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Ptáček 
František MUDr. a Ptáčková Zuzana MUDr., za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě.  

5. a) zrušení usnesení č. 762/2014/11 ze dne 26. 8. 2014 

b) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 1583/117, 1583/122, 1583/123, 1583/130, 1583/132, 
1583/201, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno 
služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

6. a) zrušení usnesení č. 285/2012/V/5 ze dne 17. 4. 2012 
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b) zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 15.000,- Kč. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po 
kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

7. a) zrušení usnesení č. 919/2014/15 ze dne 16. 9. 2014 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 612/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve prospěch vlastníka pozemku 
st. č. 2/3, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Kocián 
Kamil a Kociánová Monika, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě.  

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, 
vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 612/1, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky, ve prospěch vlastníka pozemku st. č. 2/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Horák Jiří Ing., Horáková Eva, za cenu 
5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské 
sítě. 

8. a) zrušení usnesení č. 675/2014/9 ze dne 22. 7. 2014 

b) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 8, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, a 
podmínky složení zálohy ve výši 30.200,- Kč bez DPH.  

9. a) zrušení usnesení č. 548/2013/I/7 ze dne 16. 7. 2013 

b) zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a přípojek, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 125.125,- Kč. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na 
dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

10. a) zrušení usnesení č. 548/2013/I/4 ze dne 16. 7. 2013 

b) zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 25.250,- Kč. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po 
kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1086/2014 
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K bodu č. 9 
Žádost o udělení výjimky ze směrnice rady č. 3/2014 RM - část B, článek 6.18 - 
VZMR „Oprava stěrkových podlah ZOO Liberec“ 
 
Předkládá: Ivana Roncová, pověř. zast. ved. odboru majetkové správy 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu měla zajistit opravu stávajících stěrkových podlah v ZOO 
Liberec – v pavilonech slonů, opic a lachtanů. Zakázka byla vypsána celkem 2x a v obou případech 
musela být zrušena. Z důvodu časové tísně již nelze vypsat novou veřejnou zakázku na opravu těchto 
stěrkových podlah, a to hlavně z důvodů technologických postupů při opravách a čerpání plánovaných 
finančních prostředků včetně fakturace do konce roku 2014, a proto odbor majetkové správy 
doporučuje radě města na základě výjimky dle článku B bod 6.18 schválit provedení této zakázky pro 
společnost Josef Hloušek, se sídlem Chudoplesy 30, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČ: 470 29 463 za 
nabídnutou cenu zakázky ve výši 367.634,25 Kč bez DPH. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 4, proti - 0, zdržel se - 1, návrh nebyl přijat. 

Rada města nepřijala předložený návrh usnesení. 

 

 

K bodu č. 10 
Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Základní 
školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou 
organizaci 
 
Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany      
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor péče o občany obdržel dne 4. 11. 2014 žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí 
ve třídě 2. B s rozšířenou výukou německého jazyka. Ve školním roce 2014/15 bude v uvedené třídě 
vzdělávání 31 žáků. Žádost je odůvodněna skutečností, že bylo nutno dodatečně přijmout žáka ze 
spádové oblasti, který se přistěhoval do obvodu školy. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT č. 
48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, je stanoveno prováděcím předpisem, že třída ZŠ se naplňuje do počtu 30 
žáků. Výjimku do 4 dětí povoluje zřizovatel na základě žádosti ředitele školy. Zvýšení počtu dětí ve 
třídě není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou 
splněny a základní škola nepřesáhne stanovenou kapacitu. Povolení výjimky nebude znamenat žádné 
nároky na zvýšení schváleného rozpočtu zřizovatelem. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1087/2014 

 

 

K bodu č. 11 
Změna usnesení RM č. 1037/2014 

Předkládá: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města byla na své schůzi konané dne 21. 10. 2014 seznámena s připravovanou akcí Den 
zdraví pořádanou v rámci projektu Statutární město Liberec – Zdravé město dne 12. 11. 2014 v NC 
Plaza. Nabídkou na zapojení do této akce byla, mimo jiné, oslovena i Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR, aby účastníkům akce prezentovala výhody, které nabízí svým klientům, a dále obecně 
informovala o veřejném zdravotním pojištění (platby a kategorie pojištění, zdravotní péče ve státech 
EU, cestovní zdravotní pojištění, regulační poplatky, hrazené preventivní prohlídky atd.). VZP ČR 
svoje zapojení do akce Zdravé město odsouhlasila a současně nabídla příspěvek ve výši 10.000,- Kč 
na zajištění propagace VZP ČR spočívající v umístění jejich loga na letácích a plakátech kampaně a 
umístění reklamního stánku v místě konání akce. Přijetí příspěvku ve výši 10.000,- Kč bylo 
projednáno a schváleno radou města pod č. usn. 1037/2014. Předkladatel se domníval, že poskytnutí 
příspěvku bude ošetřeno formou darovací smlouvy. Z následného sdělení VZP ČR však vyplynulo, že 
pojišťovna tyto akce řeší vystavením objednávky na „provedení prezentace a propagace VZP ČR 
v rámci kampaně“ a navržený příspěvek proplatí na základě faktury vystavené statutárním městem 
Liberec.           

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1088/2014 

 

 

K bodu č. 12 
Smlouva o výpůjčce panoramatické kamery podle ustanovení § 2193 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem smluvního vztahu mezi statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 
je bezplatné zapůjčení panoramatické kamery, která je součástí technologie zajišťující přenos dat na 
webové stránky www.holidayinfo.cz a přímé televizní vstupy do pořadu ČT Panorama.  
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1089/2014 

 

 

K bodu č. 12a 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Karlem Vancem a statutárním 
městem Liberec.    

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu        
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vzhledem k vážnosti stavu střešního pláště bylo nutné ihned provést opravu (kotvení střechy) 
střešního pláště. Na střechách chybělo 30% kotev (posudek ze srpna 2014, Ing. Radovan Novotný), 
bylo tedy nutné jednat bez odkladů. V opačném případě hrozila vážná zranění sportovců i diváků na 
stadionu. Ihned po podpisu smlouvy t.j.  27. 10. 2014 začal Karel Vanc výše uvedené opravy střešního 
pláště provádět. Tyto opravy byly dokončeny dne 11. 11. 2014 a zápisem do stavebního deníku je 
převzal stavební dozor a technik odboru. Vzhledem k tomu, že je součástí smlouvy i nátěr střešní 
konstrukce se zárukou na aplikaci nátěrové hmoty na 15 let, nedoporučuje již zhotovitel díla 
s ohledem na roční období, tento nátěr provést. Při prodloužení smlouvy bude možné nátěr provést 
v klimaticky příhodnějším období. (jaro 2015) a zajistit tak dlouhou trvanlivost nátěru.   

 
 
Průběh projednávání bodu: 

Ing. Rutkovský 
V materiálu bych poprosil o změnu termínu na 30.6.2015. Děkuji. 

Mgr. Šolc 
Je tam asi chyba, pane inženýre, vy tam v tom dodatku, který je přiložený, tak vy tam máte, že ta 

druhá etapa má být do 30.4. 

Ing. Rutkovský 
To je právě ta požadovaná změna. 

Mgr. Šolc 
Ano, můžeme tedy hlasovat. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1090/2014 
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K bodu č. 12b 
Veřejná zakázka na dodávky „Otevřené město Liberec“ - schválení jmenování 
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise    

Předkládá: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů        
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
Projekt „Otevřené město Liberec“, který bude částečně financován z Integrovaného operačního 

programu IOP 09, reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305, spočívá v rozšíření informačního 
systému SML o funkcionality zaměřené na zlepšení komunikace SML s občany/firmami a 
zefektivnění jejího fungování. Po přijetí usnesení č. 619/2010 ze 12. zasedání RM konaného 31. 8. 
2010 byla zpracovávána a podána žádost o poskytnutí dotace z výzvy č. 09 IOP. Dotace byla dne 25. 6 
2014 schválena právním aktem „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“. Schválená dotace ze 
strukturálního fondu ERDF bude poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj. Toto rozhodnutí je 
vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno 
Zastupitelstvem města dne 4. 9. 2014, usnesením č. 204/2014. Vypsání veřejné zakázky na dodávku 
služeb „Otevřené město Liberec“ bylo schváleno Radou města dne 16. 9. 2014, usnesením č. 
938/2014. Veřejná zakázka bude realizována v plném souladu s vnitřní směrnicí města o zadávání 
veřejných zakázek. Administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost Compet Consult s.r.o. Bližší 
informace o veřejné zakázce „Otevřené město Liberec“ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je 
nedílnou součástí této důvodové zprávy. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebylo diskutováno. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1091/2014 

 

K bodu č. 12c 
Smlouva o implementaci a poskytování služeb, mobilní aplikace inCity 

Předkládá: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 

 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
Pro stále rostoucí cílovou skupinu uživatelů tzv. chytrých telefonů (smartfonů) je pro město Liberec 
žádoucí mít vhodnou informační platformu ve formě aplikace. Vhodné řešení, které splňuje požadavky 
SML nabízí společnost Intelis, s.r.o., která v rámci mobilní aplikace inCity nabízí odpovídající a 
vyhovující informační kanál pro návštěvníky a obyvatele Liberce. Aplikace je volně ke stažení pro 
systémy Android a iOS, je připravována i pro systém Windows Phone a společnost Intelis se zavazuje 
smluvně tuto aplikaci (WP) nabídnout při dostatečném využívání tohoto systému v české populaci. 
Aplikace je v současné době používána už ve velkém počtu měst ČR, a má tak i vysoký počet instalací 
uživateli (5000 – 10000 pro Android) s uživatelským hodnocením 4,1 bodu (max: 5 bodů). Aplikaci 
používá od letošního roku i Hradec Králové, který je v mnoha parametrech srovnatelný s Libercem. I 
zde byly řešeny podobné integrační vazby. S kolegy v Hradci Králové jsme toto řešení konzultovali 
s velmi pozitivní referencí. Město obdrželo třetí příčku v soutěži digitálních technologií na festivalu 
Tour Region Film 2014 za mobilní prezentaci v této aplikaci. Nabízená aplikace umožňuje zejména 
integraci dat z již existujících zdrojů, odpadne tedy z velké části manuální plnění dat v aplikaci.  
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Průběh projednávání bodu: 

To je ten materiál, který jsme dostali na stůl. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1092/2014 

 

 

K bodu č. 13 
Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 2014     

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML       
 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1093/2014 

 

 

K bodu č. 13a 
Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.    

Předkládá: Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru Kancelář 
primátorky        
 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ta valná hromada je hned po ustavujícím zastupitelstvu a potřebuji delegaci toho, kdo má čas a kdo 

bude zastupitel. Pane Šolci, můžete? 

Mgr. Šolc 
Ano. Mohu.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Finanční plán, schválení odměňování členů výkonného představenstva, schválení nových stanov 

společnosti. Nemáte tam pozvánku? 

Z. Škodová 
Já jsem to obdržela takto. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Tak já poprosím paní Charyparovou, říkala jsem děvčatům ze sekretariátu, když budou připravovat 

ten materiál, že tam musí být přiložená pozvánka. Není v elektronické podobě pozvánka.  

Mgr. Šolc 
Já poprosím, abyste mi ji poslali a všechny ty související dokumenty také.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Kolegu Šolce navrhujeme. Termín zastupitelstva ustavující. Takže 27. listopadu. Nezapomenout 

ten materiál dát do zastupitelstva. A je to hned druhý bod a pak dát pověření.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1094/2014 
 

 

K bodu č. 14 
Organizační zajištění ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 27. listopadu 2014    

Předkládá: Mgr. M. Rosenbergová, primátorka        
 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1095/2014 

 

K bodu č. 15 
Různé 

 Ing. Rutkovský 
Ing. Vereščák mě požádal, jestli by byla možnost, jestli by zasedla mimořádná rada města 25.11. 

Důvodem je, zasedne hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby na akci volnočasové plochy I ve 
čtvrtek a je potřeba schválit toho uchazeče.  

Mgr. M. Rosenbergová 
My nevíme, jestli může zasednout, protože musíme zjistit, jestli bude usnášeníschopná. To se hlásí 

předem. Obvolávají se radní a zjišťujeme, jestli by to nešlo. Já tady tedy nejsem, takže beze mě. 

Ing. Rutkovský 
Ještě bych chtěl uvést, že mě pobavil pan radní Marek Pieter, který na posledním jednání, úplně 

mimo program mimo toho výboru pro tu novou nemocnici, nás informoval, že budou požadovat 
příspěvek od města Liberec z rozpočtu na modernizaci nové nemocnice, na to jsem mu napsal, že toto 
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nikdy nebylo sděleno. Naopak bylo sděleno na veřejném projednání, že nebudou požadovat, že to 
bude zajištěno z prostředků Krajské nemocnice Liberec a pokud něco takového většinový vlastník 
chce, že to bude muset být znovu projednán ten záměr v orgánech města.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Kdo vám to sdělil? 

Ing. Rutkovský 
Pan Pieter. On je členem toho řídícího výboru, tak vlastně na to řídícím výboru mimo program měl 

takovouto zásadní informaci. Zcela jednoznačně bylo sděleno, že nebudou požadovat nic, tak 
najednou požadují. Tak jsem se ozval, že pokud chtějí, tak to musí projednat znovu jako záměr 
v orgánech města.   

 

 

Paní primátorka ukončila jednání rady města v 11.01 hodin. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Program 20. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 
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V Liberci dne 24. listopadu 2014 

 
 

 

 

Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

 

 

Za ověřovatele: 

Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 
 

 

 

Ing. Jiří Rutkovský, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r.   Mgr. Martina Rosenbergová, v.  r.  

náměstek primátorky primátorka města 

 
 
 
 
 


