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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 

I. Věcné břemeno – služebnost 
Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení 
STL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 3332 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 3396/3 v k. ú 
Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rozestavěná budova bez způsobu využití, manželů Ing. 
Tomáše a Janette Slavíkových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5.000,-
Kč bez DPH 
 

II. Změna usnesení – věcné břemeno služebnosti IS 
a) zrušuje usnesení č. 208/2013/II/2b) ze dne 19. 3. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové 

kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2115 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2095 v k. ú 
Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 862, pana Jozefa Lieskovského,  
pana Jozefa Lieskovského, a pana Romana Lieskovského, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
cenu 1.320,-Kč bez DPH. 

 
III. Přidělení bytu 

Rada Města po projednání schvaluje přidělení bytové jednotky č. 60, o velikosti 2+1, v 13. 
patře budovy č. p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, paní Zdeňce Strakové, zaměstnankyni 
Technického střediska 
a  u k l á d á  
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru školství, kultury a 
sociálních věcí, zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

 

USNESENÍ Č. 242/2015 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" 
pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

roční účetní závěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ za 
rok 2014, dle Zprávy nezávislého auditora v příloze č. 2 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, seznámit likvidátora Podniku služeb 
města Liberce, státní podnik "v likvidaci" s výsledkem rozhodnutí rady měst. 

Termín: 30. 4. 2015 
 

USNESENÍ Č. 243/2015 

Podklady k závěrečnému účtu statutárního města Liberec za rok 2014 ze 
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společností založených statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnost předložit do závěrečného účtu statutárního města Liberec účetní závěrky a návrhy na 
rozdělení zisku za rok 2014 u společností založených statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vyzvat společnosti DPMLJ a.s., TSML 
a.s., SAJ a.s., LIS a.s. a SAL s.r.o. k tomu, aby předložili podklady ke zpracování závěrečného 
účtu SML za rok 2014 (účetní závěrky za rok 2014 a návrhy na rozdělení zisku) do 15. 4. 2015 

Termín: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 244/2015 

Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Delfínek", Liberec, 
Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková 
organizace, paní Ivetě Blažkové, s účinností od 1. dubna 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 245/2015 

Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) na 
veřejném prostranství na území statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

v y d á v á  

Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) na veřejném prostranství 
na území statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí,  
požádat odbor dopravy MML o povolení zvláštního užívání lokalit v Pravidlech uvedených na 
základě vydaného povolení zveřejnit Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. 
buskingu) na veřejném prostranství na území statutárního města Liberec na webových stránkách 
města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 246/2015 
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Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 
Liberec, prominutí dluhu a odpis pohledávky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
Sentivanovi Vladimírovi, prostor č. 6, Kateřinská 156, 
Bendíkové Olze, prostor č. 9, Kateřinská 156, 
Vondráčkové Naděždě, prostor č. 10, Kateřinská 156, 
Diviškovi Liborovi, prostor č. 14, Kateřinská 156,  
Šedému Robertovi, prostor č. 15, Kateřinská 156. 
 
2. přidělení ubytovací jednotky  

Duždové Kristýně – prostor č. 12, Kateřinská 156, 
Borisjukovi Pavlovi – prostor č. 11, Kateřinská 156. 
 
3. přidělení bytů zvláštního určení (DPS) 

Pohlové Jiřině – byt č. 23, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
Koblásové Jarmilce - byt č. 40, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
Pěničkové Olze - byt č. 51, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
Menclové Libuši - byt č. 4, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, 
Lašové Jindřišce - byt č. 9, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, 
Novotné Věře - byt č. 14, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, 
Novákové Blance - byt č. 6, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 
Hembalovi Josefovi – byt č. 55, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 
Lankovi Jaroslavovi – byt č. 42, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 
Blahoutové Gertrudě – byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1172, 
Fejfarové Haně - byt č. 201, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Patočkovi Janovi - byt č. 207, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Lufínkové Bohumíře – byt č. 302, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Matlasovi Josefovi - byt č. 505, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Zárubové Věnceslavě – byt č. 201, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Dofkovi Janovi - byt č. 301, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Böhmovi Karlovi - byt č. 303, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Nedomlelovi Karlovi – byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Vávrové Ireně - byt č. 408, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Burešovi Jaroslavovi a Burešové Vlastě - byt č. 412, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
náhradníci pro všechny byty o velikosti1+0 nebo 1+kk jsou: Blažková Ludmila, Tvrzský Jozef, 
Stránská Alena, Berglová Hana a Pelc František, 
Pulchartovi Mirkovi a Pulchartové Evě - byt č. 50, o velikosti 1+1, Burianova 1071, 
náhradníci: Bureš Zdeněk a Burešová Miloslava, 
Kovbovi Vladimírovi a Kovbové Emilii - byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1172, 
náhradníci: Strnad Jaroslav a Strnadová Helena. 
 
4. přidělení bytu zvláštního určení - upravitelného (bezbariérového bytu) 

Tóthové Nikole – byt č. 4, o velikosti 1+kk, Krajní 1577. 
 
5. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 

Hladíkové Daně – byt č. 101, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Müllerové Libuši – byt č. 102, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, 
Kněbortové Anně – byt č. 103, o velikost 1+kk, Krejčího 1175, 
Hirschové Janě – byt č. 201, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Součkové Ivaně – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, 
Změkové Dominice – byt č. 205, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, 
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Dlabové Ivě – byt č. 206, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, 
Dobiášové Ivě – byt č. 208, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Chybíkové Olze – byt č. 301, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Vlasákovi Alešovi – byt č. 303, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, 
Motyčkové Janě – byt č. 305, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, 
Hemkové Marice – byt č. 308, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Badalcové Janě – byt č. 401, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Stejskalové Janě – byt č. 403, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, 
Kalinové Romaně – byt č. 407, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, 
Změkové Zdeňce – byt č. 408, o velikosti 2+1, Krejčího 1175, 
Ing. Ježkovi Aloisovi – byt č. 102, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Tylkové Blance – byt č. 103, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Ing. Fabiánovi Lubomírovi – byt č. 201, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, 
Zitkové Michaele – byt č. 202, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Kahlové Radce – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Kubálkové Iloně – byt č. 206, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Pavlíčkovi Petrovi – byt č. 207, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, 
Kratochvílové Heleně – byt č. 301, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, 
Pavlíčkové Evě – byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176, 
Francové Jaroslavě – byt č. 307, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, 
Vostré Haně – byt č. 402, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Hamplové Stanislavě – byt č. 404, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176, 
Durdisové Bohumíře – byt č. 406, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Demlové Ivance – byt č. 501, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, 
Jakubcové Ivě – byt č. 503, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Dietrichové Danuši – byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1176, 
Tomášové Zdence – byt č. 101, o velikosti 1+1, Krejčího 1177, 
Pakostové Jozefíně – byt č. 206, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, 
Drobné Vendulce – byt č. 302, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, 
Přibylové Kateřině – byt č. 306, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, 
Pelantové Markétě – byt č. 401, o velikosti 1+1, Krejčího 1177, 
Nýdrlové Doris – byt č. 501, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, 
Jirsákové Monice – byt č. 502, o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, 
Žáryové Marii – byt č. 504, o velikosti 1+1, Krejčího 1177, 
Vyčítalovi Jiřímu – byt č. 101, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Hunkovi Jiřímu – byt č. 102, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Cubarscaia Valentině – byt č. 201, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Sochorové Michaele – byt č. 301, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Ferdové Blance – byt č. 303, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Knížové Zdeňce – byt č. 305, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Danihelové Ivaně – byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
Břízové Kataríně – byt č. 403, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178. 
 
6. přidělení bytu v domě s věcně usměrňovaným nájemným 

Stolínové Ivaně – byt č. 404, o velikosti 1+0, U Sila 1203, 
náhradník: Mgr. Rec Tomáš. 
 
7. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 

Poláčkové Emilii – byt č. 203, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, 
náhradník: Tancošová Kristina. 
 
8. přidělení bytů startovacích  

Kořínkové Martě – byt č. 19, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, 
Růžičkové Lucii – byt č. 32, o velikosti 2+kk, Krajní 1579, 
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náhradník pro oba byty: Valko Lukáš. 
 

9. přidělení bytů standardních 
Šugarovi Milanovi – byt č. 2, o velikosti 4+1, Dr. M. Horákové 144, 
Vávrové Petře – byt č. 1, o velikosti 3+1, Vrchlického 517, 
Porkátové Lucii – byt č. 3, o velikosti 1+1, Sluneční stráň 845, 
náhradník: Tichá Helena. 
 
10. přidělení bytu na půl cesty 
Fokusu Liberec, o. p. s. – byt č. 402, o velikosti 3+kk, Krejčího 1175. 
 
11. prodloužení nájmu, prominutí dluhu ve výši 11 704 Kč s příslušenstvím a odpis pohledávky na 

služební byt 
Trojanovi Jaroslavovi – byt č. 1, Na Žižkově 101. 
 

12. prodloužení nájmu na služební byty 
Krajské nemocnici Liberec, a. s. – byt č. 310, U Sila 1201, 
Krajské nemocnici Liberec, a. s. – byt č. 407, U Sila 1206. 
 

13. uzavření nájmu na rekreační objekt 
Babkovi Jaromírovi – objekt č. e. 7, ul. Družby (parc. č. 333/3, k. ú. Ostašov u Liberce). 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí 
 
1. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého standardu 

s Sentivanem Vladimírem do 31. 7. 2015, Bendíkovou Olgou do 31. 8. 2015, Vondráčkovou 
Naděždou do 31. 10. 2015, Diviškem Liborem do 30. 9. 2015 a Šedým Robertem do 31. 8. 
2015 

 
2. uzavřít smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého standardu s Duždovou Kristýnou 

a Borisjukem Pavlem 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále jen 

DPS) s Pohlovou Jiřinou, Koblásovou Jarmilkou, Pěničkovou Olgou, Menclovou Libuší, 
Lašovou Jindřiškou, Novotnou Věrou, Novákovou Blankou, Hembalem Josefem, Lankem 
Jaroslavem, Blahoutovou Gertrudou, Fejfarovou Hanou, Patočkou Janem, Lufínkovou 
Bohumírou, Matlasem Josefem, Zárubovou Věnceslavou, Dofkem Janem, Böhmem Karlem, 
Nedomlelem Karlem, Vávrovou Irenou, Burešem Jaroslavem a Burešovou Vlastou, 
Pulchartem Mirkem a Pulchartovou Evou, Kovbem Vladimírem a Kovbovou Emilií. 

 
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení – upravitelný (bezbariérový) byt s Tóthovu 

Nikolou. 
 
5. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené 

osoby s Hladíkovou Danou do 30. 4. 2017, Müllerovou Libuší do 30. 4. 2017, Kněbortovou 
Annou do 30. 4. 2017, Hirschovou Janou do 30. 4. 2017, Součkovou Ivanou do 30. 4. 2017, 
Změkovou Dominikou do 30. 6. 2017, Dlabovou Ivou do 30. 4. 2017, Dobiášovou Ivou do 31. 
10. 2015, Chybíkovou Olgou do 31. 5. 2017, Vlasákem Alešem do 30. 4. 2017, Motyčkovou 
Janou do 30. 4. 2017, Hemkovou Marikou do 30. 4. 2017, Badalcovou Janou do 30. 4. 2017, 
Stejskalovou Janou do 30. 4. 2017, Kalinovou Romanou do 30. 4. 2017, Změkovou Zdeňkou do 
30. 4. 2017, Ing. Ježkem Aloisem do 30. 4. 2017, Tylkovou Blankou do 31. 10. 2015, Ing. 
Fabiánem Lubomírem do 30. 4. 2017, Zitkovou Michaelou do 31. 10. 2015, Kahlovou Radkou 
do 30. 4. 2017, Kubálkovou Ilonou do 28. 2. 2017, Pavlíčkem Petrem do 30. 4. 2017, 
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Kratochvílovou Helenou do 30. 4. 2017, Pavlíčkovou Evou do 30. 4. 2017, Francovou 
Jaroslavou do 30. 4. 2017, Vostrou Hanou do 30. 4. 2017, Hamplovou Stanislavou do 30. 4. 
2017, Durdisovou Bohumírou do 30. 4. 2017, Demlovou Ivankou do 30. 4. 2017, Jakubcovou 
Ivou do 30. 4. 2017, Dietrichovou Danuší do 30. 4. 2017, Tomášovou Zdenkou do 30. 4. 2017, 
Pakostovou Jozefínou do 30. 4. 2017, Drobnou Vendulkou do 31. 10. 2015, Přibylovou 
Kateřinou do 31. 10. 2015, Pelantovou Markétou do 30. 4. 2017, Nýdrlovou Doris do 30. 4. 
2017, Jirsákovou Monikou do 30. 4. 2017, Žáryovou Marií do 30. 4. 2017, Vyčítalem Jiřím do 
30. 4. 2017, Hunkou Jiřím do 30. 4. 2016, Cubarscaia Valentinou do 30. 4. 2017, Sochorovou 
Michaelou do 30. 4. 2017, Ferdovou Blankou do 31. 10. 2015, Knížovou Zdeňkou do 31. 10. 
2015, Danihelovou Ivanou do 30. 4. 2017 a Břízovou Katarínou do 30. 4. 2017. 

 
6. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy na byt v domě s věcně usměrňovaným 

nájemným se Stolínovou Ivanou, 
náhradník: Mgr. Rec Tomáš. 

 
7. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Poláčkovou Emilií, 

náhradník: Tancošová Kristina 
 
8. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Kořínkovou Martou a Růžičkovou Lucií, 

náhradník pro oba byty: Valko Lukáš. 
 
9. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Šugárem Milanem, Vávrovou Petrou a 

Porkátovou Lucií, náhradník: Tichá Helena. 
 

10. uzavřít nájemní smlouvu na byt na půl cesty s Fokusem Liberec, o. p. s. 
 

11. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt služební s Trojanem Jaroslavem do 
31. 12. 2016, informovat J. Trojana o prominutí dluhu a ve spolupráci s odborem ekonomiky 
zajistit odpis pohledávky včetně příslušenství v celkové částce 11.704,- Kč z důvodu 
specifikovaného v důvodové zprávě. 

 
12. vydat pokyny k sepsání dodatků na prodloužení nájemních smluv s Krajskou nemocnicí 

Liberec, a. s. 
 

13. uzavřít nájemní smlouvu na rekreační objekt s Babkou Jaromírem 

T: 5/2015 

USNESENÍ Č. 247/2015 

Žádost o souhlas s nabytím majetku a čerpáním investičního fondu Zoologické 
zahrady Liberec, příspěvkové organizace v roce 2015 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace v souladu § 
31, odst. 2 a) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, do výše 3.626.000 Kč na realizaci 
plánovaných investičních akcí ZOO Liberec v roce 2015 dle důvodové zprávy, 
s nabýváním majetku pro svého zřizovatele v souladu s čl. VI, odst. 2 zřizovací listiny 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, kultury 
a sociálních věcí, seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 
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T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 248/2015 

Prodej kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna 
usnesení 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zrušením bodu 1. usnesení zastupitelstva města č. 8/2015 ve znění: 
„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej kanalizačního řadu PVC 300 v celkové délce 
303 m (dle GIS) + 13 ks revizních šachet (akce „Liberec-Na Skřivanech-prodloužení kanalizace“) 
vybudovaný na p. p. č. 1298/1 ve vlastnictví TUL a dále p. p. č. 490, 495, 499 a 68/1 ve vlastnictví 
SML, vše v k. ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 118.800,-- Kč“ 
 
2. s prodejem kanalizačního řadu PVC 300 v celkové délce 303 m (dle GIS) + 13 ks 
revizních šachet (akce „Liberec-Na Skřivanech-prodloužení kanalizace“) vybudovaný na p. p. č. 
1298/1, 490, 495, 499 a 68/1 vše v k. ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 dle přiložené smluvní 
dokumentace, tj.: 

Kupní smlouva na prodej kanalizačního řadu za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 1,148.410,-- Kč, 
Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, kterou se statutární město Liberec zavazuje 
k poskytnutí peněžitého příplatku akcionáře ve výši 1,029.610,-- Kč, 
Dohoda o započtení pohledávek 
a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na změnu usnesení ZM č. 8/2015, bod 1. ke schválení zastupitelstvu města 

Termín: 4/2015 

 

USNESENÍ Č. 249/2015 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na projekt "Sportovní centrum pro mládež v 
areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem stolního tenisu Liberec, 
Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII-Nové Pavlovice, IČ: 46745661, a Sport Aerobic Liberec o. s., 
Nezvalova 872/22, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov, IČ: 66112052 dle přílohy 1) tohoto 
materiálu 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření předmětného dodatku ke 
Smlouvě o výpůjčce. 

T: 4/2015 
 



 
 
 

9

USNESENÍ Č. 250/2015 

Schválení zástupce statutárního města Liberec na Valné hromadě Národní sítě 
Zdravých měst ČR 

Rada města po projednání 

d e l e g u j e  

Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni primátora, jako zástupce statutárního města Liberec na 
valnou hromadu Národní sítě Zdravých měst ČR, IČ: 61385247, která se koná dne 28. 4. 2015. 
 

USNESENÍ Č. 251/2015 

Návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 81/1 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec 
č. 81/1 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, zajistit předložení návrhu č. 81/1 uvedeného v 81. 
změně územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 30. 4. 2015 
 

USNESENÍ Č. 252/2015 

Petice za vyslovení nesouhlasu s navrhovanou územní studií Vyhlídková - 
Dlouhomostecká 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

způsob vyřízení petice jako námitky k územní studii Vyhlídková – Dlouhomostecká a návrh 
odpovědi dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, vyřídit petici jako námitku 
k územní studii Vyhlídková – Dlouhomostecká a informovat zástupce petičního výboru ve znění 
přílohy č. 1. 

Termín: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 253/2015 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  
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rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 7. 
května 2015 na den 8. května 2015 od 00:30 hod do 06:00 hod, z důvodu konání koncertně - 
divadelního představení mezinárodní skupiny „No Longer Music“ v prostoru mezi Domem kultury 
Liberec a Obchodním centrem Forum Liberec (Soukenné nám.) 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 254/2015 

Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 
3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

rozhodnutím výjimku z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném 
pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013, a to vymezením kratší doby nočního klidu v noci ze dne 11. 
září 2015 na den 12. září 2015 od 00:00 hod do 06:00 hod, z důvodu konání hudebního projektu 
„Big Band Jam 2015“ na nám. Dr. Edvarda Beneše v Liberci a 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat vydané rozhodnutí. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 255/2015 

Revitalizace Soukenného náměstí 

Reklamace díla - poruch dlažby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Sdělení společnosti SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01, Liberec 4 ze dne 16. 3. 
2015, přijaté podatelnou města Liberce dne 17. 3. 2015 CJ MML 052640/15, 

a  s c h v a l u j e  

1. V souladu se smlouvou o dílo č. 19/11/0158 mezi objednatelem statuárním městem Liberec 
a zhotovitelem společnosti SYNER, s.r.o., článkem XI. Vady díla a záruky za jakost, 
odstavcem 11. 2. opětovné vytknutí vady díla, poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm 
a v souladu se článkem XI. Vady díla a záruky za jakost, odstavcem 11. 1. e) požadování 
odstranění záručních vad, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit opětovné vytknutí vady díla poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm zhotoviteli 

díla „Revitalizace Soukenného náměstí“ společnosti SYNER s.r.o., 

Termín: bez zbytečného odkladu 
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2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit radě města 

Liberce ke schválení další postup v případě odmítnutí odstranění vady díla 
„Revitalizace Soukenného náměstí“ poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm 
zhotovitelem společnosti SYNER s.r.o., 

T: květen 2015 
 

USNESENÍ Č. 256/2015 

Oprava kremačních pecí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. realizaci opravy kremačních pecí společností P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o., 
v následující specifikaci: 

a) výměnu 2 ks měřících článků: demontáž a montáž měřících sond in-situ, demontáž a montáž 
měřících článků, kalibrace s použitím kalibračních plynů a uvedení do provozu, 

b) výměnu 2 ks elektroměrů centrálních rozvodu vzduchů pecí: demontáž a montáž sání, 
demontáž a montáž motorů, demontáž a montáž oběžných kol letmo, bezdemontážní vyvážení 
2 ks ventilátorů, 

c) celkovou konečnou cenu díla ve výši 138.306,- Kč bez DPH,  
2. Výběr dodavatele přímým oslovením a to společnosti P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o., 

Brno, Anenská 675/4, okres Brno-město, 602 00, IČ: 469 05 308, 
3. Výjimku ze „směrnice rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním 

městem Liberec„ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při 
zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.18 všeobecná výjimka pro 
radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
informovat zástupce společnosti Likrem s. r. o., nájemce krematoria o přijatém usnesení rady 
města a vydat souhlas s opravou kremačních pecí dle specifikace v schvalovací části usnesení rady 
města, 

T: bez zbytečného odkladu. 

 

USNESENÍ Č. 257/2015 

Pronájem míst pro hrobku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

možnost uzavírání smluv o nájmu míst pro hrobku na dobu 10 let mezi statutárním městem 
Liberec a nájemcem za poměrnou cenu dle Ceníku pohřebních a souvisejících služeb 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
postupovat v souladu s přijatým usnesením 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 258/2015 

Žádost SVJ Sosnová 466-477 o zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. Starý Harcov 
do Operačního plánu zimní údržby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost SVJ Sosnová 466-477 o zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. Starý Harcov do Operačního 
plánu zimní údržby, 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. Starý Harcov, do Operačního plánu zimní údržby na období 
2015 – 2016 za předpokladu uzavření smlouvy s SVJ Sosnová 466-477 o úhradě nákladů na zimní 
údržbu a převzetí odpovědnosti za případné škody způsobené zimní údržbou. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce, 

T: 04/2015 
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: průběžně 
 

USNESENÍ Č. 259/2015 

Výpůjčka kompostérů 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výpůjčku 150 kompostérů JRK 800 vylosovaným občanům města Liberce 
2. návrh vzorové smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 2 

s v ě ř u j e  

působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce kompostérů JRK 800 s vylosovanými občany města 
Liberce odboru správy veřejného majetku 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, postupovat v souladu 
s přijatým usnesením. 

T: 31. 12. 2015 

 
Dopravní zpřístupnění mateřské školy Klášterní 

Bod byl stažen z programu zasedání. 

USNESENÍ Č. 260/2015 

Hromadný podnět občanů lokalita Javorová - Lesní 



 
 
 

13

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení A: 
Zachování stávajícího stavu bez okamžité výměny plochy křižovatky komunikací Javorová – 
Lesní a realizaci akce společnosti ČEZ Distribuce a.s., která v rámci své akce provede úpravu 
(změnu krytu zvýšených prahů) povrchu zvýšených ploch křižovatek Lesní - Na Palouku a Lesní – 
Janáčkova bez finančních nákladů pro statutární město Liberec,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města, 

T: 04/2015 
2. Nárokovat finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zvýšené plochy křižovatky 

Javorová – Lesní do rozpočtu odboru na rok 2016 a v případě přidělení finančních 
prostředků akci v roce 2016 realizovat, 

T: 10/2015 

 

USNESENÍ Č. 261/2015 

Hromadný podnět občanů na zřízení chodníku podél silnice Hejnická 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

variantní řešení B: 
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zvýšení bezpečnosti v podobě 
zřízení nového chodníku a cyklostezky, včetně míst pro přecházení a zajištění souvisejícího 
odvodnění podél silnice Hejnická – úsek Konečná Bus – Most převádějící železniční trať, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města, 

T: 04/2015 
2. Zajistit zpracování projektové dokumentace dle schválené varianty v případě 

podpoření této akce výdajovou částí rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 
2016, 

T: 11/2016 
 

USNESENÍ Č. 262/2015 

Záměr směny pozemků - Ke sportovnímu areálu, Vesec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr směny části pozemků p. č. 1354/1, p. č. 1354/2 a p. č. 1556/2 v k. ú. Vesec u Liberce ve 
vlastnictví žadatele za části pozemku p. č. 1356 v k. ú. Vesec u Liberce ve vlastnictví statutárního 
města Liberec, a to dle žádosti tvořící přílohu č. 4, tohoto materiálu, 

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města, 

T: 04/2015 
2. Předat podnět k zahájení majetkoprávní operace odboru majetkové správy, 

T: 05/2015 
 

USNESENÍ Č. 263/2015 

Plán údržby zastávek a čekáren na období leden - červen 2015 společností 
DPMLJ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plán údržby zastávek a čekáren pro statutární město Liberec dle přílohy č. 1 na období leden až 
červen 2015, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Informovat žadatele – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. o přijatém usnesení 
rady města, 

T: 04/2015 

 

USNESENÍ Č. 264/2015 

Záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi SML a 
DPMLJ, a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Liberec 
(SML) a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  (DPMLJ, a.s.) IČ: 
47311975 ze dne 1. 7. 2010, jejímž předmětem je zajištění běžné údržby autobusových zastávek 
a čekáren ve městě Liberci, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s DPMLJ, a.s. připravit návrh dodatku č. 1 a následně jej předložit radě města ke 
schválení, 

T: 06/2015 
 

USNESENÍ Č. 265/2015 

Revitalizace Rochlice - úprava komunikace 

souhlas se stavbou, přeložka sítě O2 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě 
stávající) infrastruktury“ pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, 
Haškova“ uzavírané mezi  SML a O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4, IČ 60193336 dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
zajistit uzavření „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě 
stávající) infrastruktury“, a to mezi statutárním městem Liberec a O2 Czech Republic a.s. pro akci 
„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 

T: 06/2015 
 

USNESENÍ Č. 266/2015 

„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 

Odeslání předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odeslání formuláře Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek 
na připravovanou realizaci akcí „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, 
Haškova“. Realizace těchto akcí se uskuteční v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 
– Regenerace sídliště Rochlice, spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu, oblasti 
podpory 5.2 a)  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře Oznámení 
předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na připravovanou realizaci akcí 
„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 

T: 06/2015 
 

USNESENÍ Č. 267/2015 

Schválení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML 
v roce 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML v roce 2015 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, pověřenému funkcí vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o dotace na úřední desce magistrátu a na webu 
města Liberce 
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T: neprodleně 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit připravenost účelových fondů SML pro správce rozpočtových položek k čerpání finančních 
prostředků fondů na základě schválených dotací zastupiteli města. 

T: květen/červen 2015 
 

USNESENÍ Č. 268/2015 

Udělení výjimky a vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby "Vizuální identita pro Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec, a sice v článcích XI. Způsob hodnocení nabídek a čl. XIV. Další podmínky 
a vyhrazená práva zadavatele (blíže v důvodové zprávě materiálu),  

2. zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vizuální identita pro 
Liberec“ a s tím související části zadávací dokumentace odlišné od uvedení ve Směrnici rady 
č. 3RM, a sice v článcích XI. Způsob hodnocení nabídek a čl. XIV. Další podmínky 
a vyhrazená práva zadavatele, dle přílohy č. 2 

3. seznam oslovených uchazečů, dle přílohy č. 3 

j m e n u j e  

1. složení komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, dle přílohy č. 4a) 
2. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků, dle přílohy č. 4b) 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit potřebné kroky k vypsání výběrového řízení 
pro zakázku malého rozsahu na služby „Vizuální identita pro Liberec“. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 269/2015 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu Euroregionu Nisa 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

pozvánku na valnou hromadu Euroregionu Nisa, která se bude konat dne 24. 4. 2015 od 10,00 
hodin v budově Libereckého kraje, v sále zastupitelstva LK U jezu 2, Liberec 

a  d e l e g u j e  

na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora. 

 

USNESENÍ Č. 270/2015 

Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu IOP 09 
„Otevřené město Liberec", č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Otevřené město Liberec“ spolufinancované 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví Integrovaného operačního 
programu (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305) 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
1. podepsat předložené dokumenty – přílohu č. 5 a 6 (tj. Oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky) 
2. zajistit jejich odeslání a zveřejnění a následně uzavřít příslušné smlouvy (tj. Smlouva o dílo, 

Servisní smlouva) s vybraným (vítězným) uchazečem – Liberecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 
71 Liberec 3, IČ 25450131) za nabídkovou cenu 19.107319,10 Kč bez DPH. 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 271/2015 

Aktualizace Protikorupční strategie města Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

věcné zadání a časový harmonogram aktualizace Protikorupční strategie města 
a ukládá 
1. Ing. Evě Horníčkové, interní auditorce, zpracovat aktualizaci Protikorupční strategie města 

Liberec dle navrženého věcného zadání a časového harmonogramu 

T: 10/2015 
2. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit aktualizovanou Protikorupční 

strategii města Liberec ke schválení radě města 

T: 12/2015 

USNESENÍ Č. 272/2015 

Vypsání veřejné zakázky "Poskytování telekomunikačních služeb - mobilní 
služby sítí elektronických komunikací" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky na služby „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby 
sítí elektronických komunikací“ 

2. návrh zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních 
služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací“ včetně seznamu organizací, jež 
podepsaly smlouvu o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1 

3. odůvodnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2 
4. formu zadávacího řízení – otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

j m e n u j e  

1. komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb – 
mobilní služby sítí elektronických komunikací“ včetně náhradníků ve složení: 
Ing. Jindřich Fadrhonc (náhradník: Miroslav Křepel), Bc. Jaroslav Anděl (náhradník Radka 
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Poulová), Bc. Petr Vydra (náhradník: Jaroslava Mrovčáková ) 
2. hodnotící komisi veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby 

sítí elektronických komunikací“ včetně náhradníků ve složení: 
Tibor Batthyány (náhradník: Tomáš Kysela), Ing. Jindřich Fadrhonc (náhradník: Miroslav 
Křepel), Ing. Zbyněk Vavřina (náhradník: Ing. Petra Kolářová), Bc. Jaroslav Anděl 
(náhradník Radka Poulová), Bc. Petr Vydra (náhradník: Jakub Stodůlka) 

a  u k l á d á  

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat veškeré dokumenty související se 
zahájením zadávacího řízení po uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání předmětné 
zakázky 

T: bez zbytečného odkladu 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek, vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky „Poskytování 
telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací“ 

T: bez zbytečného odkladu 
3. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit po vyhodnocení výše uvedené 

veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek 
 

T: bez zbytečného odkladu 
 

USNESENÍ Č. 273/2015 

Kontrola vykazování jízd a hrazení soukromě spotřebovaných pohonných hmot 
při používání služebních vozidel uvolněných radních ve volebních obdobích 2010 
- 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s kontrolou vykazování jízd a hrazení soukromě spotřebovaných pohonných hmot při používání 
služebních vozidel uvolněných radních ve volebních obdobích 2010 – 2014. 

a  d o p o r u č u j e  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zadat kontrolu odboru kontroly a interního auditu Ing. 
Marii Vozobulové a předložit zjištění RM. 
 

T: 19. 5. 2015 
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Přílohy: 
k usnesení č. 242/2015 
k usnesení č. 248/2015 
k usnesení č. 249/2015 
k usnesení č. 251/2015 
k usnesení č. 252/2015 
k usnesení č. 259/2015 
k usnesení č. 262/2015 
k usnesení č. 263/2015 
k usnesení č. 265/2015 
k usnesení č. 267/2015 
k usnesení č. 268/2015 
k usnesení č. 270/2015 
 

 
V Liberci dne 8. dubna 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 

 
 
 
 
 


