
U S N E S E N Í  
 Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 31. 8. 2010 

USNESENÍ Č. 506/2010  

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

majetkoprávní operaci pod bodem : 
I. Rozšíření předmětu nájmu 
Rada města po projednání schvaluje rozšíření předmětu nájmu v nájemní smlouvě č. 6/07/0202 
uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, jako pronajímatelem, a Sportovním areálem Ještěd, 
a.s., IČ 25437941, jako nájemcem, o nové stavby lokalizované ve Sportovním areálu Ještěd v k.ú. 
Horní Hanychov, a to : 
 
Část  J11    Parkoviště Ještědská   
                   Parkoviště Ještědská         SO 101     Parkoviště – vjezdy na parkoviště 
                                                             SO 102     Parkoviště - 1NP na terénu 
                    SO 202     Gabionová zeď 
        SO 203     Protihluková stěna 
                    SO 305     Kanalizační přípojka 
        SO 400     Přípojka NN 
                                                             SO 700     Parkovací dům, včetně všech 
                                                                              provozních souborů, vystrojení a vybavení  
                                                             SO 800     Vegetační úpravy 
             Vodohospodářská část 
                                                             SO 302     Prodloužení vodovodu 
                                                             SO 303     Odvodnění parkoviště 
                                                             SO 304     Retenční nádrž 
 

b e r e   n a  v ě d o m í 

předložený návrh textu Dodatku č. 4. ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č.j. 6/07/0202    

s o u h l a s í 

s majetkoprávními operacemi pod body : 
II. Prodej pozemku  
1. Rada města souhlasí s prodejem pozemků parc.č.  214/2 a parc.č. 218/3 vzniklý 
oddělením z původního pozemku parc. č. 218 na základě Geometrického plánu č. 4482-
966/2009 zpracovatel GEOKART v.o.s. vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec 
do ideálního spoluvlastnictví firmy SOLOX, spol. s r.o., Strmá 708/6, Liberec XIV, IČ :  
63148757, Ing. Zdeňka Bláhy, Dobiášova 854, Liberec 6 a Alexandra Kendika, Pražská 
10/11, Liberec III s výší podílu 1/3 pro každého za celkovou kupní cenu ve výši  327.000,-
Kč. 
2. Rada města souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1159 o výměře 726 m2 a parc.č. 466/1 o 
výměře 1.651 m2 vše v katastrálním území Machnín, obec Liberec za kupní cenu  201.400,- Kč,  
Ing. Janu Imlaufovi, Tolstého 235, 460 01 Liberec XXXIII – Machnín. 
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III. Dar pozemku 
Rada města souhlasí s darem pozemkového dílu „b“ o výměře 0,37 m2 odděleného na základě 
Geometrického plánu pro vyznačení budovy č. 2955-34/2010 z pozemku parc. č. 2133/1 
v katastrálním území Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, Pavlu Vodseďálkovi, Kunratická č.p. 
185, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou. 
 
IV. Přijetí daru 
Rada města souhlasí s přijetím daru rozestavěné stavby objektu občanské vybavenosti na  st.p.č. 
1552/3  a pozemků - st.p.č. 1552/3 a p.p.č. 1551/2, 1553/1 a 1552/1 v k.ú. Rochlice u Liberce, obci 
Liberec z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ:  70891508 do 
vlastnictví  Statutárního města Liberec, nám. Dr.E. Beneše 1, Liberec I, IČ : 00262978. 

 

V. Bezúplatný převod pozemku 
1. Rada města  souhlasí  
a) s bezúplatným převodem pozemku p.č. 126/12 v k.ú. Doubí u Liberce z vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ : 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,  IČ : 00262978, 
b) s předloženým zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. ULB/2105/2010/Doubí 
u Liberce. 
2. Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1890/1 a 3902 v k.ú. Liberec,  p.č. 
2140/1 v  k.ú. Starý Harcov, p.p.č. 611 Kateřinky u Liberce, p.č. 91 v k.ú. Ostašov u Liberce, 
p.p.č. 150/1 v k.ú. Horní Suchá u Liberce, p.č. 230/1 v k.ú. Hluboká u Liberce, p.č. 134/1 v k.ú. 
Kunratice u Liberce a p.č. 1013/2 a 1015/1 v k.ú. Krásná Studánka z vlastnictví  České republiky a 
ve správě Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 45797072 do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,  IČ : 262 978. 
3. Rada města souhlasí se Smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2768/ULB/2010, 
pozemků p.č. 1495/106, p.č. 1495/107 a p.č. 1453/3  v k.ú. Rochlice u Liberce, z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, IČ : 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec 1,  IČ 00262978. 

 

VI. Změna usnesení 
Rada města po projednání souhlasí se změnou usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod 2. 
spočívající ve vypuštění části věty ve znění „p.p.č. 117/8 oddělená dle GP č. 890-344/2006 
z p.p.č. 117/2“ a její nahrazení novým zněním p.p.č. 117/13 oddělená GP č. 1081-
166/2010 z p.p.č. 117/12. 
a  u k l á d á 

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, připravit a následně 
předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č.j. 6/07/0202 k podpisu. 

Termín : 09/2010 

 

2. Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávních operací pod body 
II., III., IV, V. a VI.  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín : 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 507/2010  

OC FORUM  –  majetkoprávní vypořádání 

Rada města po projednání  
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s o u h l a s í  

1. s prodejem pozemků parc.č. 1528/14 o výměře 157 m2, parc.č. 1528/16 o výměře 32 m2, parc.č.  
    1528/17 o výměře 784 m2, parc.č. 1528/19 o výměře 442 m2,  parc.č. 1528/21 o výměře 212 m2,  
     parc.č. 1528/22 o výměře 82 m2, parc.č. 1528/23 o výměře 59 m2,  parc.č. 1528/25 o výměře 10  
     m2, parc.č. 1528/26 o výměře 305 m2, parc.č. 4025/3 o výměře 62 m2 vzniklý oddělením z   
     původního pozemku parc.č. 4025/1 na základě Geometrického plánu č. 4558-23/2010  
     zpracovatel Ing. Zdeněk Havlík, parc.č. 4035/19 o výměře 76 m2 a parc.č. 4035/20 o výměře  
     211 m2 vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec, a to za kupní cenu 4.000,- Kč/m2 (tj.  
     celkem 9,728.000,- Kč), společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ : 27643191, se  
     sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1  
 
2. s koupí pozemků parc.č. 1494/1 o výměře 11 m2,  parc.č. 1497/2 o výměře 188 m2, parc.č.  
    1503/2 o výměře 16 m2, parc.č. 1511/2 o výměře 18 m2,  parc.č. 1516/9 o výměře 86 m2,  parc.č.  
    1528/2 o výměře 74 m2, parc.č. 1528/10 o výměře 16 m2, parc.č. 1528/15 o výměře 135 m2,   
     parc.č. 1528/18 o výměře 20 m2, parc.č. 1528/20 o výměře 47 m2,  parc.č. 1528/24 o výměře 3  
     m2, parc.č. 4026/3 o výměře 146 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc.č. 4026/3 na  
     základě Geometrického plánu č. 4558-23/2010 zpracovatel Ing. Zdeněk Havlík, parc.č. 5819/1  
     o výměře 121 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc.č. 5819/1 na základě  
     Geometrického plánu č. 4558-23/2010 zpracovatel Ing. Zdeněk Havlík a parc.č. 5819/6  
     o výměře 9 m2, vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec, včetně veškerých jejich  
     součástí a příslušenství, a to za  kupní cenu 4.000,- Kč/m2 (celkem 3,560.000,- Kč), od  
     společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ : 27643191, se sídlem Olivova 4/2096, 110  
     00 Praha 1  

b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh textu  Smlouvy o převodu nemovitostí čj. 7/10/0071  

a   u  k l  á  d  á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávního vypořádání mezi Statutárním městem Liberec a společností Multi 
Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, ke 
schválení zastupitelstvu města. 

Termín:16.09.2010 

USNESENÍ Č. 508/2010 

Městský fond rozvoje  bydlení – přijetí daru inženýrské sítě (splašková 
kanalizace) v k.ú. Starý Harcov 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím daru stavby splaškové kanalizace umístěné na pozemku parc.č. 68/1, parc. č. 490, parc. 
č. 495, parc. č. 499 a  parc. č. 1298/1 v k.ú. Starý Harcov – ul. Na Skřivanech  

a  u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města.         

Termín : 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 509/2010  

Návrh územního plánu – přijetí dotace 
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Rada města po projednání  

s o u h l  a s í 

 s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ a „Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro 
projekt „Návrh územního plánu města Liberec“ kofinancovaný z Integrovaného operačního 
programu  

a  u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 9/2010 

USNESENÍ Č. 510/2010  

ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l  a s í 

1. s uzavřením Smlouvy č.08007913 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR podepsanou ředitelem Fondu 17.6.2010 
2. s přijetím dotace na projekt ZŠ Jabloňová-realizace úspor energie v rámci Operačního 
programu Životního prostředí ve výši: 
 

827.526,- Kč ze Státního fondu životního prostředí 

14,067.946,- Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z EU-Fond soudržnosti 

 

a   u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08007913 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 17.6.2010  a přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města,              

T: 9/2010 
 

USNESENÍ Č. 511/2010  

IPRM Rochlice - změny v dokumentu IPRM 

 Rada města po projednání  

   s c h v a l u j e  

1. Změny v dokumentu  Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 

2. Oznámení o změně v IPRM č. 4  

USNESENÍ Č. 512/2010  

Schválení účasti Statutárního města Liberec na projektu „LUBAHN“  

Rada města po projednání  
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   s o u h l a s í 

1. se zapojením Statutárního města Liberec jako projektového partnera  projektu „LUBAHN“, 
2. s předběžným obsahovým rámcem projektu „LUBAHN“, za respektování podmínek programu 
Cíle na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2007-2013, 
3. s předběžným finančním rámcem projektu „LUBAHN“ a zabezpečením potřebných finančních 
prostředků  a jejich vyčleněním v rozpočtu města pro předfinancování a průběžné financování 
tohoto projektu dle požadavků v čase (2011 – 2013) v případě doporučení projektu ke 
spolufinancování, 
4. s uzavřením Smlouvy o spolupráci na tento projekt dle předloženého návrhu, 
5. s podpisem Prohlášení kooperačních partnerů tohoto projektu   

a  u k l á d á  

1 . Ing.Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
a. zahájit práce na přípravě spoluúčasti města,  
b. zajistit podpis příslušné Smlouvy o spolupráci, 
c. zajistit podpis příslušného Prohlášení kooperačních partnerů, 
d. v případě doporučení projektu ke spolufinancování informovat radu města průběžně o vývoji 
projektu a případných nárocích na účast finančních a lidských zdrojů města 

kontrolní termín: 1/2011 
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit prostředky na případnou spoluúčast města v případě doporučení projektu ke 
spolufinancování           

T: kontrolní 3/2011 

USNESENÍ Č. 513/2010  

Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

obsahový a finanční rámec projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
1. zajistit zpracování projektové dokumentace  
2. zajistit zpracování a podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 

T: 11/2010 

USNESENÍ Č. 514/2010  

Změna smlouvy se společností ELSET 

 Rada města po projednání   

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy se společností ELSET, s.r.o., sídlem: Dvořákova 10, 460 01 Liberec 1,  
IČ: 25421727, pro koordinaci a zajištění práv a závazků vyplývající ze smlouvy mezi Statutárním 
městem Liberec a EuroAWK uzavřené dne 29. 12. 2003  

       a  u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, smluvní vztah realizovat 
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T: 10/2010 

USNESENÍ Č. 515/2010  

Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - majetkoprávní 
vypořádání 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení stavby „Přestavba křižovatky 
silnice I/35 a ul. České Mládeže“ 
 
a) směnit pozemky v k.ú. Rochlice u Liberce bez doplatku, pozemky p.č. 248, p.č. 250 a p.č. 251 
ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám.Dr.E.Beneše, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978  za 
pozemky p.č. 1610/26, p.č. 1610/27, p.č. 1610/29 a p.č. 1610/32, ve vlastnictví Libereckého kraje, 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV, IČ 70891508, ve správě Krajské správy silnic Libereckého 
kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI, IČ 70946078, 
b) směnit pozemky v k.ú. Rochlice u Liberce bez doplatku, pozemek p.č. 243, ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, nám.Dr.E.Beneše, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978  za pozemky p.č. 
445/4 a p.č. 470/29, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 5446/56, 140 00 Praha 4. IČ 65993390, 
c) směnit pozemky v k.ú. Rochlice u Liberce bez doplatku, pozemek p.č. 240/3, ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, nám.Dr.E.Beneše, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978  za pozemky p.č. 
239/3, p.č. 240/22, p.č. 240/23 a p.č. 442/3, ve vlastnictví společnosti Čermák, I.E.S., s.r.o., 
Rádelská 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ 477 84 792, 
d) přijmout dar pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce, pozemky p.č. 240/20 a p.č. 240/24, od 
spoluvlastníků Jaroslava Čermáka, Rádlo 314, 468 03 Rádlo a Jaroslava Čermáka, Rádelská 
4427/12, 466 06 Jablonec nad Nisou 

u k l á d á  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení 
zastupitelstvu města.         

Termín : 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 516/2010  

Žádost společností REAL SPACE s.r.o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

výši dalšího nájemného za p.p.č. 2335/1, 2336/1 2337/1 a 2337/2 v k.ú. Liberec  ve výši 50,- 
Kč/m2/rok, tj. celkem  125.400,- Kč/rok  

a  u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
uzavřít se společností REAL SPACE s.r.o. příslušný dodatek č. 1.  ke Smlouvě o nájmu  a koupi 
najaté věci reg. č. 6/08/0033.   

Termín: 9/2010 

USNESENÍ Č. 517/2010  
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Majetkoprávní operace  

Nájem pozemků v k.ú. Novina Liberec – parkoviště Výpřež 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

1. uzavření nájemní smlouvy na: 
- p.p.č. 697/2, o výměře 3577 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 
- p.p.č. 697/3, o výměře 597 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 
- p.p.č. 697/4, o výměře 269 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, 
vše v k.ú. Novina u Liberce, obec Kryštofovo Údolí, a to mezi  Českou republikou, Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové 
Město,  IČ 69797111, jako pronajímatelem  a  Statutárním městem Liberec jako nájemcem, na 
dobu určitou, a to od 1.11.2010 do 31.12.2015,  s výší nájemného  45.710,- Kč/rok, s možností 
každoročního zvýšení nájemného ze strany pronajímatele od 1.ledna v závislosti na růstu 
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce, 
 
2. podání žádosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město,  IČ 6979711, Územní pracoviště Ústí nad Labem, o převod 
pozemkových parcel číslo 697/2, 697/3 a 697/4, vše v k.ú. Novina u Liberce, obec Kryštofovo 
Údolí, do vlastnictví Statutárního města Liberec 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvy o nájmu nemovitostí“ č. ULB/2469/SML/2010 

u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit oboustranný podpis „Smlouvy o nájmu nemovitostí“ č. ULB/2469/SML/2010 

T: neprodleně 
2. zpracovat, předložit k podpisu a uplatnit žádost o převod pozemkových parcel číslo 697/2, 697/3 
a 697/4, vše v k.ú. Novina u Liberce, obec Kryštofovo Údolí, do vlastnictví Statutárního města 
Liberec 

T: 30.9.2010 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 518/2010  

Majetkoprávní operace  

Věcné  břemeno -  Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

uzavření  „Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě a právu věcného  břemene“  mezi 
Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 
Praha 4, a Statutárním městem Liberec, jako  budoucím vlastníkem  stavby „SO 423 – VO – ul. 
Jablonecká“, „SO 424 – VO – křižovatka U Lomu“, „SO 426 – VO tramvajové tratě, úsek 
Klicperova – U Lomu, „SO 442 – Napojení SSZ – U Lomu“ , v rámci realizace stavby 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“, realizovaných na:  
- pozemkové parcele č. 5780/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19.668 m2), k.ú. 
Liberec,   
- pozemkové parcele č. 1608/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5.512 m2, k.ú. 
Rochlice u Liberce, 
s finanční náhradou za zřízení věcného břemene celkem ve výši  67.560,- Kč vč. DPH, 

b e r e   n a   v ě d o m í 
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návrh textu „Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě a právu věcného  břemene“   

a  u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova – U Lomu“ 
uzavření a oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu,   
 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 519/2010  

Dar staveb a souvisejícího vybavení 

Plánovací smlouva: Mimofilm, s.r.o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi společností Mimofilm, s.r.o., 
se sídlem Praha 1, Opletalova 1417/25, IČO 26708698  a Statutárním městem Liberec,  

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“    

a  u k l á d á   

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit 
oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 15.9.2010 
 
2) Ing. Jiřímu Veselkovi MBA, řediteli Dopravního podniku města Liberce a.s., zajistit realizaci 
stavby autobusové čekárny  na Dobiášově ulici v Liberci včetně související inženýrské činnosti 
spojené s realizací díla, 

T: 30.10.2010 

USNESENÍ Č. 520/2010  

Přechod pro chodce Broumovská ul. 

Založení projektu, realizace akce, dar staveb a souvisejícího vybavení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

1. založení projektu „Přechod pro chodce Broumovská ul.“,   
2. uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi společností 3M Česko, 
spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1/1410, PSČ 140 00, Praha 4, IČ 41195698 a Statutárním 
městem Liberec,  
3. výběr dodavatele elektromontážních  prací přímým oslovením firmy Eltodo – Citelum s.r.o., 
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 25751018, 
4. výběr dodavatele vybraných stavebních  prací spojených s instalací nasvícení přechodu pro 
chodce přímým oslovením firmy TSML a.s., Liberec 8, Erbenova 376, PSČ 460 08, IČ 25007017, 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“  

a  u k l á d á  
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 15.9.2010 
2. zajistit  příslušné finanční prostředky na realizaci stavebních prací podmiňující realizaci výše 
uvedeného projektu v rámci stávajícího rozpočtu odboru TS,  

T: 31.8.2010 – kontrolní 
3. po uzavření smluv s dodavateli elektromontážních a stavebních prací zajistit v koordinaci 
s firmou 3 M řádnou realizaci díla 

T : 30.10.2010 

USNESENÍ Č. 521/2010  

Oprava mostu Josefinino údolí 

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce distribučního zařízení 
ČEZ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené podle § 289 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, v platném znění“ v rámci zajištění realizace akce „Oprava  mostu v ul. Josefinino 
údolí“, a to mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se 
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, s předběžným odhadem realizačních nákladů ve výši  
192.872,90 Kč, vč. zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti   

a  u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit uzavření 
a podpis příslušného smluvního dokumentu, 
 

T : 09/2010 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 522/2010  

Na Ladech – oprava komunikací 

Dodatečné práce – JŘBU 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vyhlášení veřejné zakázky – jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Na Ladech – oprava 
komunikací – dodatečné práce“, 
2) návrh textu zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky – jednacího řízení bez uveřejnění 
na stavební práce akce „Na Ladech – oprava komunikací – dodatečné práce“, 
3) návrh na složení komise pro jednání a posouzení nabídek: 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
Ing. František Hruša  náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS 
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO  
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
 



 10

návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
Ing. Václav Bahník               oddělení TSIN 
Josef Honzík   oddělení TSKO  
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o.    
4) realizaci a profinancování akce 

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
  
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky „Na Ladech – oprava komunikací – 
dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

T: neprodleně 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní dokument vedoucí 
ke stavební realizaci akce, následně zajistit vlastní realizaci akce a současně o uzavřeném 
smluvním dokumentu a dohodnutých podmínkách vhodným způsobem informovat radu města, 

T: 30.9.2010 – kontrolní 
3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2011 zařadit požadavek 
na příslušnou částku zajišťující finanční pokrytí všech činností, prací a dodávek související 
s přípravou a realizací akce 

T: 30.9.2010 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 523/2010  

Jungmannova - stavební  úprava křižovatky 

Zrušení usnesení č. 280/2010, návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací 

Rada města po projednání  

z r u š u j e 

usnesení č. 280/2010 v jeho plném znění a rozsahu, 

s c h v a l u j e 

1) založení projektu “Jungmannova – stavební úprava křižovatky“ včetně její realizace, 
2) časový harmonogram akce „Jungmannova – stavební úprava křižovatky“,  
3) návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – 
veřejné zakázky s názvem „Jungmannova - stavební úprava křižovatky“,    
4) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s úpravou dopravního značení, včetně návrhu seznamu oslovených společností, 
5) výběr dodavatele úpravy světelného signalizačního zařízení, a to přímým oslovením společnosti  
ELTODO  CITELUM s.r.o., Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 25751018, 
6) složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
komise pro otevírání obálek: 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS 
Ing. Jitka Píšová    odbor  TS 
zástupce právního odboru 
návrh náhradníků členů komise: 
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO  
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
zástupce právního odboru 
složení komise pro posouzení nabídek: 
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JUDr. Marek Řeháček   tajemník 
Ing. František Hruša  náměstek primátora 
Ing. Ladislav Fuchs   vedoucí odboru TS 
Ing. Jitka Píšová     odbor TS 
zástupce právního odboru 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Ondřej Červinka   náměstek primátora 
Milan Šír     náměstek primátora 
David Novotný    vedoucí oddělení TSKO  
Ing. Václav Bahník    oddělení TSIN 
zástupce právního odboru                         

a      u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace 
pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Jungmannova - stavební úprava křižovatky“ 
zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních 
prací,  

T : 09/2010 – kontrolní, 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce,   

T: 10/2010, 
3. v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit  výběr vykonavatele odborného 
technického dozoru investora a následně s takto vybraným subjektem uzavřít příslušný smluvní 
dokument, 

T: 09/2010 – kontrolní 
 
4. oslovit společnost ELTODO  CITELUM s.r.o., Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 
25751018 k předložení cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na realizaci úpravy světelného 
signalizačního zařízení a po obdržení nabídky uzavřít příslušný smluvní dokument, 

T: 09/2010 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 524/2010  

Přístup pro pěší - ul. Valašská Liberec   

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, realizace 
stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

výsledek výběrového řízení na akci „Úprava přístupu pro pěší ul. Valašská Liberec“ – stavební 
realizace,  a to vítěze výběrového řízení  společnost  JOSTAV spol. s r.o.,  IČ 477 85233, se 
sídlem: Studánecká 74, 463 03 Stráž na Nisou,    

a  u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 

 

1.   předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušného rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Úprava přístupu pro pěší ul. Valašská Liberec“  – 
stavební realizace, a to vítězi výběrového řízení, společnosti JOSTAV spol. s r.o.,  IČ 477 85233, 
se sídlem: Studánecká 74, 463 03 Stráž na Nisou,  
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T: ihned 
 
2. zajistit odeslání příslušného oznámení ostatním uchazečům o veřejnou  zakázku, že jejich 
zakázka nebyla vybrána jako nejvhodnější, 

T: ihned 
 
3.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Úprava přístupu pro pěší ul. Valašská Liberec“ – stavební realizace, zajistit 
podpis smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení se společností JOSTAV spol. s r.o.,  IČ 477 
85233, se sídlem: Studánecká 74, 463 03 Stráž na Nisou, a po jejím podpisu průběžně zajišťovat 
realizaci akce, 

T: 30.9.2010 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 525/2010  

Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 

Založení projektu 

Rada města po projednání  

b e r e   n a   v ě d o m í 

obsah projektové studie - spojky mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí č. 10LI31009, zpracovanou 
firmou Valbek s.r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 

s c h v a l u j e 

založení projektu „Oprava spojky Lukášovská – Lučanská“   

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. nárokovat v rozpočtu města Liberec pro rok 2011 finanční prostředky na pořízení projektové 
dokumentace ve stupni DZS, DSP včetně inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního souhlasu 
a stavebního povolení na předmětnou akci, 

T: 30.10.2010, 
2. v případě následného přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Liberec pro rok 2011 
zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni DZS, DSP včetně inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání územního souhlasu a stavebního povolení  na předmětnou akci, 

T: 30.11.2011 – kontrolní, 
3. zajistit odeslání dílčí odpovědi manželům Janě a Miroslavovi Kučerovi, zástupcům obyvatel 
Liberce - Harcova, Lukášovská 70, Liberec dle přiloženého návrhu, 

T: 10.9.2010. 

USNESENÍ Č. 526/2010  

Dopravně-inženýrské studie na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Založení projektu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

založení projektu akce „Dopravně – inženýrské studie na komunikacích ve vlastnictví města 
Liberec“  
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a  u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit zpracování dopravně – inženýrské studie akce „Zřízení chodníku na Puškinově ulici 
v úseku od zastávky Českých drah po objekt mateřské školy“, 

T: 30.10.2011 - kontrolní, 
2. zajistit zpracování dopravně – inženýrské studie akce „Zřízení chodníku na Uralské ulici 
v úseku mezi ulicemi Švermova - Americká, 

T: 30.10.2011 – kontrolní, 
3. zajistit zpracování dopravně – inženýrské studie akce „Zřízení chodníku na Kubelíkově ulici 
v úseku mezi ulicemi Americká – Rovná“, 

T: 30.10.2011 – kontrolní, 
4. předložit do návrhu rozpočtu města na rok 2011 příslušné finanční prostředky na zpracování 
projektu „Dopravně –inženýrské studie na komunikacích ve vlastnictví města Liberec“  

T: 30.10.2010. 

USNESENÍ Č. 527/2010  

Oprava mostu Cidlinská 

Zrušení realizace projektu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

1) zrušení projektu „Oprava mostu Cidlinská“,  
2) vyřazení místní komunikace Cidlinská umístěné na p.p.č. 192, 207 a 117 vše v k.ú. Starý 
Harcov ve vlastnictví Statutárního města Liberec, v úseku vedoucím areálem „Obnovy“, ze sítě 
místních komunikací a její převedení do účelových komunikací      

a  u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 
1. podat návrh odboru majetku města na prodej části komunikace Cidlinská umístěné na p.p.č. 192, 
207 a 117 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec v úseku vedoucím bývalým areálem „Obnovy“, 
včetně stavby mostu přes Harcovský potok na komunikaci Cidlinské,  

T : 30. 9. 2010 
 
2. zajistit všechny činnosti a úkony související s vyřazením části komunikace Cidlinská umístěné  
na p.p.č. 192, 207 a 117, vše v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec,  ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec, ze sítě místních komunikací a jejím převedením do účelových komunikací  

T : neprodleně 
 

 

Sídliště Broumovská – prodloužení stávajícího plynovodu 

Žádost o souhlas vlastníka pozemku od firmy ABASTOR s.r.o. 

Projednání bodu bylo přerušeno. 
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USNESENÍ Č. 528/2010  

Kupní smlouva – Štěkování dřevní hmoty 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy na dodávky biopaliva, mezi prodávajícím Statutární město Liberec a  
kupujícím společnost Forest Gamp, s.r.o. se sídlem Horka nad Sázavou, čp. 72, IČ 27865240, 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený návrh  kupní smlouvy na dodávku biopaliva  

a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – kupní smlouvy na dodávku 
biopaliva,   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 529/2010  

Ulice Mladá 

Žádost osadního výboru v Liberci Vesci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í 

žádost p. Martiny Suché za osadní výbor Vesec ze dne 4.6.2010       

USNESENÍ Č. 530/2010  

Park mezi ulicemi Americká a Chodská 

Petice za řešení problémů související se znečištěním parku odpadky, hlučností a 
devastováním zeleně 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í 

petici za řešení problémů související s parkem, který se nachází mezi ulicemi Americká a Chodská 
(podací číslo CJ MML 142735/10)      

a  u k l á d á 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání odpovědi autorům petice, 

T: 10.9.2010 

USNESENÍ Č. 531/2010  

Operační plán zimní údržby 2010 - 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

„Operační plán zimní údržby komunikací 2010 – 2011“           
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a  u k l á d á  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby  
komunikací 2010 - 2011“  ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML a.s. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 532/2010  

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v  a  l  u  j e 

majetkoprávní operace pod body: 
 
VIII. Záměry prodeje a ceny objektů 
1. Privatizace nemovitostí 
1. Rada města dne 31.8. 2010 schvaluje záměr prodeje budovy čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 
1, garáží na pozemích p.č. 2813/5, 2813/6, 2813/7 a pozemků p.č. 2814, 2813/5, 2813/6, 2813/7, 
2813/1, 2813/2, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 15,000.000,- Kč 
s předkupním právem nájemce nebytových prostor. 
2. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje záměr prodeje objektu garáže s dílnou, ul. České 
mládeže, Liberec 8  včetně pozemku p.č. 521/2 a  pozemku p.č. 521/1, k.ú. Dolní Hanychov,  
formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 1,000.000,- Kč 

 

IX. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Privatizace nemovitostí 
1. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 851/2, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 956.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.3232/1, 3234/3 a 3237/2, k.ú. 
Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků 
jednotek v budovách  na  pozemcích  p.č.3233, 3235 a 3236, k.ú.  Liberec  za cenu   631.000,- Kč, 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3259, k.ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budovách  
na  pozemcích  p.č.3260 až 3264, k.ú.  Liberec  za cenu   540.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
4. Rada  města dne  31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6015/3, k.ú. Liberec, Povodí 
Labe státní podnik za cenu dle ZP 13.950,- Kč. 
5. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 624/1, k.ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 690/1, k.ú.  Rochlice  
u Liberce  za  cenu  cca 70.000,- Kč  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.347/3, k.ú. Janův Důl u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.345, 346 a budovy 
čp.143, za cenu 8.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší  nabídky. 
7. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/40 a 217/72, k.ú. 
Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené 
z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č. 217/41 a 217/42, k.ú. Františkov u Liberce  za 
cenu  217.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada města dne  31. 8. 2010 schvaluje záměr prodeje   pozemku p.č. 1352/7, k. ú. Růžodol l 
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p.č. 1352/7, k. ú. Růžodol l za 
cenu  292.000,- Kč. 
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9. Rada  města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 303/2, k.ú. Ruprechtice 
formou výběrového řízení  za cenu  14.000,-Kč. 
10. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 334/33 a 334/35, k.ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků 
jednotek v budově na pozemku p.č. 334/34, k.ú. Ruprechtice za cenu 227.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
11. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 342/1, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v 
budově  na  pozemku p.č. 342/2, k.ú. Ruprechtice za cenu  70.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
12. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 342/5, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v 
budově na  pozemku p.č. 342/6, k.ú. Ruprechtice  za cenu  76.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
13. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku 349/1A, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v 
budově  na  pozemcích p.č. 353 až 355, k.ú. Ruprechtice za cenu cca 151.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
14. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků: části - p.č.359/1 a 359/12C, k.ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  
jednotek v budově na pozemku p.č. 341, k.ú. Ruprechtice za cenu cca 289.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
15. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků: části p.č. 359/4 a p.č. 359/12B, 
k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  
vlastníků  jednotek  v  budově  na  pozemku  p.č. 360, k.ú. Ruprechtice  za cenu  cca  361.000,- 
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
16. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků: části p.č. 359/8 a p.č. 359/12A, 
k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  
vlastníků  jednotek v budově  na  pozemku  p.č. 361, k.ú. Ruprechtice  za cenu  cca  339.000,- Kč, 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
17. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.685/4-část a 685/5, k.ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  
jednotek  v   budově  na  pozemcích  p.č. 685/7 a 685/10, k.ú. Ruprechtice  za cenu  cca  167.000,- 
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
18. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.685/14-část a 685/18, k.ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  
jednotek  v budově  na  pozemcích  p.č. 685/16 a 685/19, k.ú. Ruprechtice  za cenu  cca  209.000,- 
Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
19. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.745/3 a 749/25, k.ú. 
Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  
jednotek v budově na  pozemku 745/2, k.ú. Ruprechtice za cenu 133.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
20. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 749/7, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  jednotek  v   
budově na  pozemku  p.č. 749/3, k.ú. Ruprechtice za cenu 122.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
21. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 749/8, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků jednotek v  
budově  na  pozemku  p.č. 749/4, k.ú. Ruprechtice za cenu  75.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
22. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 749/27, k.ú. Ruprechtice, 
formou  výběrového  řízení  s právem  přednosti  právnické  osoby  složené z  vlastníků  jednotek  
v budově na pozemku  p.č. 749/1, k.ú. Ruprechtice za cenu 66.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
23. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.749/28 a 749/29, k.ú. 
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Ruprechtice, formou výběrového řízení s právem  přednosti  právnické  osoby  složené z  vlastníků  
jednotek v budově na pozemku  p.č. 749/2, k.ú. Ruprechtice  za cenu  75.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
24. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 749/30, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektů na pozemcích p.č. 749/18 a 
749/19, k.ú. Ruprechtice za cenu  62.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
25. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.749/31, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  jednotek  v  
budově  na  pozemku  p.č. 749/5, k.ú. Ruprechtice za cenu  59.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
26. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 749/32, k.ú. Ruprechtice, 
formou  výběrového  řízení  s právem  přednosti  právnické  osoby  složené z  vlastníků  jednotek  
v budově na  pozemku  p.č. 748, k.ú. Ruprechtice  za cenu  50.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
27. Rada města dne  31. 8. 2010 
zrušuje usnesení č. 65/08, bod č. III/13 ze dne 5. 2. 2008 (změna formy prodeje) 
schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1900/1, 1900/3, 1904/8,  k. ú. Ruprechtice u Liberce  
formou výběrového řízení  s právem přednosti spoluvlastníků budovy na pozemku p.č. 1901/1, 
pozemku p.č. 1902/2, k. ú. Ruprechtice za cenu 422.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
28. Rada města dne 31. 8. 2010 
zrušuje usnesení č. 58/06, bod II/33 ze dne 14. 2. 2006, č. 91/07/bod IV/11 ze dne 13. 2. 2007 
(veřejná dražba dobrovolná, snížení cen). 
schvaluje prodej pozemku p.č. 363/1, k. ú. Ostašov u Liberce formou výběrového řízení za cenu 
631.000,- Kč.  
29. Rada města dne 31. 8. 2010             
zrušuje usnesení č. 620/05, bod č. III/32 ze dne 1. 11. 2005  (přímý prodej) 
schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 180, 182,  k. ú. Vesec u Liberce  formou výběrového řízení  
s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 181, k.ú. Vesec u Liberce  za cenu  
440.000,- Kč  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
30. Rada města dne  31. 8. 2010  
zrušuje usnesení č. 59/06, bod č. II/51 ze dne 14. 2. 2006 (změna formy prodeje, sleva 50% ) 
schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 231, 232,  k. ú. Vesec u Liberce  formou výběrového řízení  
za cenu  297.000,- Kč  
31. Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5923/3, k.ú. Liberec, 
Povodí Labe, st. podnik se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  za cenu pozemku 
dle ZP. 
32. Rada města dne  31. 8. 2010 neschvaluje záměr prodeje   pozemku  p.č. 723/8,  k. ú.  Rochlice 
u Liberce  formou veřejné dražby dobrovolné  za nejnižší podání 1,672.000,- Kč. 
33. Rada města dne  31 8.  2010 neschvaluje záměr prodeje   pozemků  p.č. 962/1, 962/7, k. ú. 
Františkov u Liberce formou veřejné dražby dobrovolné  za nejnižší podání 568.000,- Kč. 
34. Rada města dne  31. 8. 2010 neschvaluje záměr prodeje  pozemku  p.č. 962/6, k. ú. Františkov 
u Liberce formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem nájemců pozemku p.č. 962/6, 
k. ú. Františkov u Liberce za nejnižší podání 306.000,- Kč. 
35. Rada města dne  31. 8.. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 28/1, k. ú. Růžodol I 
formou veřejné dražby dobrovolné  za nejnižší podání 1,355.000,- Kč. 
36. Rada města dne  31. 8.  2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 48/1, 48/2,   k. ú. 
Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 47, k. ú. Růžodol 
I za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky za cenu 668.000,- Kč. 
37. Rada města dne 31. 8. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 305/1, 305/2, 305/3,  
674, 675, 677, k. ú. Růžodol I  formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 895.000,- Kč. 
38. Rada města dne 31. 8. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 1350/1, 1350/2, 1350/3, 
1351, 1352/1, 1353/1, 1353/2, 1356/1, 1383/1, 1384/1, 1385/1, 1386/2. 1386/4, 1388/1, 1390/1, 
1390/2, k. ú. Růžodol 1 formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání  23,746.000,-Kč 
39. Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.312/1, k.ú. Ruprechtice, 
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formou výběrového řízení s předností vlastníka budovy na pozemku p.č.310, k.ú. Ruprechtice za 
cenu  440.000,-Kč,  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
40. Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 749/10, k.ú. Ruprechtice, 
formou výběrového řízení s předností  vlastníků budov na pozemcích p.č. 27 a 20/3, k.ú. 
Ruprechtice  za cenu  55.000,-Kč,  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 

X. Záměr směny pozemku 
Rada města dne 31.8.2010 schvaluje záměr směny pozemku p.č. 543/13 odděl. z pozemku p.č. 
543/10, k.ú. Krásná Studánka 
ve vlastnictví: 
Jiří Janovský, bytem Božích bojovníků 1161/3, Liberec 1 
za pozemek p.č. 5872/1, k.ú. Liberec 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978. 
 

XI. Změny usnesení RM 
1. Prodloužení lhůty k podpisu 
Rada města po projednání  

z r u š u j e   

usnesení rady města č.203/09, oddíl V, bod 34, ze dne 21.4.2009,   

s o u h l a s í   

s prodloužením lhůty k podpisu kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 840/6, k.ú. Dolní 
Hanychov paní Jitce Lachové do 30.9.2010 

u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh na prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvu města 
                                                                                                        
                                                                                                       T: 16. 9. 2010 
 
2. Zánik práva přednosti 
Rada města dne 31.8.2010 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 352/2010/IV/27 ze dne 1.6.2010  
b) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1130/1, k.ú. Ruprechtice, formou veřejné dražby 
dobrovolné za nejnižší podání 455.000,- Kč. 

 

3. rozšíření předmětu věcného břemena 
1. Rada města dne 31. 8.2010 po projednání  
a) zrušuje usnesení č.552/2010/IX/3 ze dne 1. 6. 2010  
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 485/2, 485/7, 485/8, 485/14, k. ú. Rochlice u Liberce, p.p.č. 
782/79, 790/1, 791/22, 801, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské 
sítě pro M. Investment Limited CR s. r. o., Ptácká 156, Mladá Boleslav, 293 01, IČ: 279 22 901, za 
cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
2. Rada města dne 31. 8.2010 po projednání  
a) zrušuje usnesení č.531/08/VI/3 ze dne 7. 10. 2008 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 906, 936/1, 936/14, 936/57, 936/64, 936/68, 936/73, 936/75, 
936/142, 936/143, 936/144, 995/2, 995/3, 995/16, 995/17, 1134/4, 1583/53, 1586/354, k.ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
 
4. zrušení výběrového řízení 
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Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení rady města č.236/2010, oddíl IV ze dne 20.4.2010 (záměr prodeje pozemku p.č. 691/17, 
k.ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení)   
 
XII. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1404/1, k.ú. Liberec o výměře  
250 m² na dobu neurčitou pro firmu ADDAT s.r.o. za roční  nájemné ve výši  8.750,-Kč. 
2. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje nájem  části pozemku p.č. 2674/1, k.ú. Liberec o výměře  
49m² na dobu neurčitou pro pana Ing. Petra Černého, Chelčického 179/11, 460 05  Liberec  za 
roční  nájemné ve výši  1.715,-Kč. 
3. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1237/1, k.ú. Rochlice u Liberce 
o výměře  300 m² na dobu neurčitou pro paní Musilovou,  Majakovského 649, 460 06  Liberec 6 
za roční  nájemné ve výši 2.200,-Kč. 
4. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje nájem  části pozemku p.č. 500/2, k.ú. Machnín o výměře  
10m² na dobu neurčitou pro pana Petra Mládka, Rynoltická 1, 460 01  Liberec 33 za roční  
nájemné ve výši  350,- Kč. 
5. Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje nájem pozemků p.č. 4940/1, 3, 4, 5, 4959/1, 2, 4973, 
4982/1, 2, 3, 4983, 5202/1, 2, 3, 4, 5, k. ú. Liberec o celkové výměře  18.063 m² na dobu neurčitou 
pro ČZS základní organizace LIBEREC 2, zastoupený Ing. Jiřím Bradáčem, Wintrova 502/8, 460 
01  Liberec 2 za roční  nájemné ve výši 199.821,- Kč. 

 

XIII. Výpůjčka pozemků 
1. Rada města dne  31.8.2010 schvaluje výpůjčku pozemků  p.č.  85/1, 1079/1, k.ú. Krásná 
Studánka o výměře celkem  298 m2  na dobu neurčitou pro manžele Krčilovy, Jagellonská 468/3, 
460 01  Liberec 1. 
2. Rada města dne  31.8.2010 schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č.  1081,  k.ú. Horní Růžodol 
o výměře celkem  45 m2  na dobu neurčitou pro Bc. Jiřího Šolce, Krokova 213/12, 460 07 Liberec 
7. 
 
XIV. Umístění reklamního zařízení 
Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje umístění 2 ks  reklamních zařízení o velikosti 5,10 x 2,40 
m na zdi stojící na pozemku p.č. 530 v k.ú. Liberec na dobu neurčitou pro SALMA CREATIV 
TEAM, s.r.o., Raisova 1036/4, Liberec 1, IČ: 25038851, za cenu 16.000,- Kč bez DPH ročně. 
 
XV. Věcná břemena 
1. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, 
uložení splaškové kanalizace, přípojka VN, uložení veřejné  komunikační sítě, uložení VO, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 494, 495, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 
504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 506, 6007/7 k.ú. Liberec, na dobu  existence  stavby inženýrských sítí  
pro HANE Interiér, spol. s r.o., Dr. M. Horákové, č. p. 413/9, Liberec IV-Perštýn , IČ: 25043811, 
za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH. 
2. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje 
a) zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku p.č. 526/2, 2032, 2033, 5978/3, 6007/2, 6007/3, 6109/1, 6109/2,  k.ú. 
Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro ADV Computers s.r.o., 
Moskevská 14/27, 46001 Liberec IV, IČ: 25276018 za cenu: pro část 200,- Kč/m2 bez DPH a pro 
část 136- Kč/m2 bez DPH. 
3. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1797/1, k.ú. Liberec, na dobu  
existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH. 
4. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6006, 2103/1,  k.ú. Liberec, 
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na dobu existence stavby příslušné inženýrské  sítě  ve prospěch vlastníka budovy čp. 698, 375, 
589, 590 na pozemku p.č. 2094, 2095/1, 2099/1, 2099/2 a pozemku p.č. 2094, 2095/1, 2099/1, 
2099/2, k.ú.  Liberec,  jejichž vlastníkem je v současné době  ČR – Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje, Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec, 460 32, IČ: 72050501  za cenu 136,- Kč/m2 
bez DPH. 
5. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5901/1, k.ú. Liberec a  p. 
č. 1391, 1402/3, 1403/1, 1408, 1424/10, k.ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu: 
pro část 136,- Kč/m2 bez DPH a pro část 88,- Kč/m2 bez DPH.  
6. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5947, 5959, 5961, 
5963/1, 5967, 5969, 5970,  k.ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro 
Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 200,- Kč/m2 
bez DPH. 
7. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 483/14, 484/5, 484/8, k.ú. Rochlice 
u Liberce, na dobu existence stavby vodárenského zařízení pro Severočeskou vodárenskou 
společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 56,- Kč/m2.  
8. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 473/8, k.ú. Rochlice u 
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
9. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 936/72, 936/73, 936/75, 936/94, 
936/144, k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2 bez 
DPH. 
10. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1475/1, k.ú. Rochlice u 
Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské  sítě  ve prospěch vlastníka budovy čp. 576 
na pozemku p.č. 1479 a pozemku p.č. 1479, k.ú. Rochlice u Liberce,  jejichž vlastníkem je v 
současné době  Tauchmanová Brigita,  Kunratická 576/2, Liberec – Liberec VI - Rochlice  za cenu 
88,- Kč/m2 bez DPH. 
11. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1556/2, 1558/4, 1567/2, 
1567/4, 1568/2, 1578/2 k.ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
12. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1220/4, 1235/1, 1237/1, 
1282/2, 1282/23, 1567/4, 1579/1, 1579/41, 1579/46, 1579/57, 1579/62, 1579/67, 1579/81, 
1579/94,  k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro BKS 
Capital Partners a. s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 27574016, DIČ: 
CZ27574016, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
13. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1051, 1054, 1069, 1073, k.ú. Horní 
Růžodol, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
14. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 609/2, k.ú. Dolní Hanychov, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské  sítě pro vlastníka  pozemku  p. č. 609/1, k. ú. Dolní 
Hanychov, kterým je v současné době  CHVALIS s. r. o., Velešická 54, 41172 Hošťka, IČ: 
25433971  za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
15. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 575/1 k.ú. 
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Františkov u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
16. Rada města dne 31.8.2010 schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes 
pozemek p.č. 86/2, k.ú. Růžodol I, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníků pozemků p.č. 84, 87, 
90, 142, 143, 144, 145/2, 145/3, 145/5, 145/6, k.ú. Růžodol I, za cenu 132,- Kč/m2 bez DPH. 
17. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 306/1, k.ú. Růžodol I na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
18. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 627/18, k.ú. Staré 
Pavlovice na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
19. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 801/4, k.ú. Staré Pavlovice, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské  sítě  ve prospěch vlastníka  pozemku p.č. 798/1, 
k.ú. Staré Pavlovice,  jehož vlastníkem je v současné době  Knížková Luisa, Na Mlýnku 267, 
Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
20. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 65 k.ú. Ruprechtice na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
21. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1526, 1891/1, k.ú. 
Ruprechtice na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.  
22. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1891/1, k.ú. Ruprechtice, na dobu  
existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH. 
23. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1891/1, k.ú. Ruprechtice 
na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.  
24. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2023 k.ú. Ruprechtice na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
25. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1233/3, k.ú. Starý Harcov 
na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
26. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 50, k.ú. Horní Hanychov 
na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
27. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 152/7 k.ú. Horní 
Hanychov na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
28. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 376, k.ú. Rudolfov na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
29. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
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vedení NN a umístění trafostanice, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
397, 398, 399/8, 440, k.ú. Horní Suchá u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  
30. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  inženýrských 
sítí, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 862/14, 1188,  k.ú. Doubí u Liberce, na 
dobu  životnosti inženýrských sítí a zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na p. p. č. 862/14, 
k. ú. Doubí u Liberce na dobu neurčitou, obě pro majitele pozemku p. č. 796/8, k. ú. Doubí u 
Liberce, kterým je v současné době H A V O S s.r.o., Nad Kolejemi 786, Liberec – Liberec XV – 
Starý Harcov, IČ: 25046110za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
31. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 257, k.ú. Vesec u Liberce, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské  sítě  ve prospěch vlastníka budovy čp. 44 na 
pozemku p.č. 267 a pozemku p.č. 267, k.ú. Vesec u Liberce,  jejichž vlastníkem je v současné 
době  Mgr. Ludmila Moravcová a Zdeněk Moravec, Slovanská 44, Liberec, Liberec XXV-Vesec  
za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
32. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1, 796, 801, k.ú. Vesec 
u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
33. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 601, 602/1, 608, 764/45, 
1018 k.ú. Vesec u Liberce na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
34. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1782, k.ú. Vesec u 
Liberce na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
35. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1221, k.ú. Krásná 
Studánka na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  
36. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1016/1, 1019/1, 1020/2, 1022, 
174/9, k.ú. Machnín, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH. 
37. Rada města dne 31. 8. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1018 k.ú. Machnín na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  
38. Rada města dne 31. 8. 2010 neschvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes 
pozemek p.č. 1379/1, 1392/1, k.ú. Liberec, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. 
č. 1374/1, 1378/1, 1378/2, 1378/3, 1378/4, k. ú. Liberec,  jehož vlastníkem je v současné  době 
České  sdružení  Církve  adventistů  sedmého  dne,  Peroutkova  2482/57,  150 00  Praha  5 -  
Smíchov, IČ: 63831244 ,  za cenu  204,- Kč/m2. 
 
XVI. MO Lbc Vratislavice n./N.  
1. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3587 při ul. Za Tratí v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 9.200,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka sousedních pozemků.   
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 5.200,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníka p.p.č. 2593/2. 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 484/3, oddělené z p.p.č. 484 dle GP č. 
2990-156/2010 ze dne 15.6.2010, při ul. Dopravní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
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výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 105.574,- Kč. 
4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3490 a 3491 při ul. Za Tratí v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 
244.300,- Kč. 

 
2. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1651 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch  vlastníka 
domu č.p. 1362 na p.p.č. 1650 v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Jaroslava Hanzlíka, Pivovarská 
388, Liberec 30 ; paní Ludmily Hanzlíkové, Pivovarská 388, Liberec 30 a paní Lenky Černé, 
Vinařská 1362, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu 56,-Kč bez DPH /1 m2 na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.   
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízenu 
a provozovat teplovodní přípojku, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, 
opravami a provozováním tepelného zařízení na p.p.č. 1340/19 a 1349 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou pro spol. TEPLÁRNA LIBEREC, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 
62241672 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 na dobu existence tepelného zařízení za podmínek 
stanovených technickým odborem.  
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a      
provozování technologického zařízení – objektové předávací stanice, přístupu pro opravy a údržbu 
v budově na p.p.č. 1348/5 a 1349 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro spol. TEPLÁRNA LIBEREC, 
a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 62241672 za cenu 10.000,- Kč bez DPH na 
dobu existence tepelného zařízení za podmínek stanovených technickým odborem. 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2069/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 
za cenu 88,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.  
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního vedení splaškové 
kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 156/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro UNIPAN a.s., Na Rybníčku 387/6, Liberec 3, IČ 
254 03 745 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.  
6. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 272 95 567 (investor stavby pan 
Jaroslav Mach, Východní 186, Liberec 30) za cenu 88,-Kč bez DPH /1m2 na dobu existence 
plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem.  
7. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 621/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 
za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem. 
8. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, přístupu pro 
opravy a údržbu na p.p.č. 590 a 605/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 
56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.  
9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby „Sjezd z krajské 
silnice ev.č.III/2784 ul. Rochlická na p.p.č. 1736/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou“ a s tím 
souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 1820/2 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508 
ve prospěch vlastníka p.p.č. 1736/1, 1736/4, 1820/7 a 1852/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka,  úplatně dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným 
usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, na dobu určitou, tj. na dobu, po kterou bude provozována Stavba. 
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s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi  pod  body: 
 

      I. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi 
Rada  města po projednání souhlasí s prodejem bytové jednotky č.511/003 v budově čp. 511, ul. 
Klostermannova, Liberec 1 včetně spoluvlastnického podílu  na  společných částech domu a na 
pozemcích p.č. 2498/1 a 2499/1 vše v k.ú. Liberec. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

příjmení a 
jméno 

čp/č.j. podíl  vel. plocha  

bydliště 

dat.nar. cena % uhr.

        
Miroslava 
Dvořáková 

511/003 10105/25978 3+1 101,05 

Klostermanno
va 511, 
Lbc 1 

 1,127.000,- 100 

 
 
II. Prodej pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemky p.č. 23/1, 1587/4, 1587/6, 1592/2, 1593, 1594/3 a částí pozemků p.č. 34, 1586/72, 
1586/351, 1587/2, 1587/3, 1589/1, 1592/1, 1594/1, 1594/4 a 1594/5, k.ú. Rochlice u Liberce (dle 
GP č. 1884-127/2009 p.č. 23/1, 1586/412, 1587/4, 1587/26, 1587/27, 1587/28, 1592/2 a 1594/3, 
k.ú. Rochlice u Liberce)   
kupující: 
IMOBILIEN AG s.r.o., IČ: 25438557 
se sídlem Na Příkopě 392/9 a 393/11, 110 00 Praha 1, 
za kupní cenu 498.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
III. Nabytí nemovitostí 
1. Rada města po projednání souhlasí s nabytím pozemku p.č. 76 v k.ú. Rochlice u Liberce od 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, IČ: 69797111 a uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 
ULB/1623/2010/Rochlice u Liberce“ dle přiloženého návrhu. 
2. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s nabytím pozemku p.č. 30, k.ú. Františkov u Liberce, 
formou bezúplatného převodu od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111. 
3. Rada města po projednání souhlasí s nabytím pozemků p.č. 1277/6, 1277/103, 1277/104, 
1277/105, 1277/106, 1277/107, 1277/108 a 1463/3 v k.ú. Ruprechtice od Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 a 
uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. ULB/1931/2010/Liberec – 
Ruprechtice“ dle přiloženého návrhu. 
4. Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje nabytí pozemků p.č. 104/4 a 118/22, k.ú. Františkov u 
Liberce, formou bezúplatného převodu od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111. 
5. Rada města dne 31.8.2010 neschvaluje nabytí pozemků p.č. 121/1 a 121/2, k.ú. Františkov u 
Liberce, formou bezúplatného převodu od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111. 
 
IV. Budoucí prodej pozemků 
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1. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitosti: 
pozemku p.č. 950/3, k.ú. Liberec 

      v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  
 
2. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitostí: 

      pozemku p.č. 2331/6 a části pozemku p.č. 2331/1, k.ú. Liberec 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  

 
3. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitostí: 
pozemku p.č. 5673/8 a části pozemku p.č. 5673/1, k.ú. Liberec 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  
 
4. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitostí: 

      částí pozemků p.č. 97/1 a 97/2, k.ú. Růžodol I 
budoucí kupující: 
Jezdecký klub LIBEREC, IČ: 46744533, 
se sídlem V Zátočině 28/15, Liberec 11, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy .  

 
5. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitostí: 
pozemků p.č. 1277/2, 1277/25-32 a část pozemku p.č. 1277/24, k.ú. Ruprechtice 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové transformovny 110/35 kV Liberec - Pavlovice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  

 
6. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitosti: 
části pozemku p.č. 1443/86, k.ú. Ruprechtice 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
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za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  

 
7. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitostí: 
pozemku p.č. 142/80 a části pozemku p.č. 142/1, k.ú. Starý Harcov 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  

 
V. Bezúplatný převod pozemku 
1. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí s převodem části pozemku p.č. 3964/1, k.ú. Liberec 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,  IČ: 00262978  do vlastnictví: 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 formou daru.                                               
 
VI. Směna pozemků 
1. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí se směnou pozemků p.č. 1112/8 a 1112/9, k.ú.Liberec 
ve vlastnictví: 
LIPOVÁ DEVELOPMENT a.s., IČ: 25474456 
Pražská 154/38, Liberec 2 
za pozemek p.č. 5807/21 odděl. z pozemku p.č. 5807/16, k.ú. Liberec 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 
bez doplatku a úhradou nákladů žadateli ve výši 3.600,- Kč. 
 
2. Rada města dne 31.8.2010 souhlasí se směnou pozemku p.č. 1400/50 odděl. z pozemku p.č. 
1400/37, k.ú. Růžodol I 
ve vlastnictví: 
Monika Ščerbáková,  
bytem Londýnská 219/66, Liberec 11 
za pozemek p.č. 85, k.ú. Růžodol I 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 
s doplatkem městu ve výši 54.370,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 3.480,- Kč. 

 

VII. Změna usnesení ZM 
1. Změna předmětu směny 

      Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 395/2010/III ze dne 15.6.2010  
b) souhlasí se směnou pozemků p.č. 276/4 a 276/5 odděl. z pozemku p.č. 276/1, k.ú. Růžodol I 
ve vlastnictví: 
Jezdecký klub LIBEREC, IČ: 46744533, 
V Zátočině 28/15, Liberec 11 
za pozemky p.č. 86/2, 98/1, 98/2, 99, 100/3, 145/4, 145/7 a p.č. 146/2 odděl. z pozemku p.č. 
146/2, k.ú. Růžodol I 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 
s doplatkem městu ve výši 788.720,- Kč. 
 
XVII. MO Lbc Vratislavice n/N  
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1. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/11 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Petrovi a Daniele Fáčkovým, bytem Aloisina výšina 630, 460 
15 Liberec XV, za kupní cenu 1,256.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/14 + 2098/2 a 2102/2 při ul. 
Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Jiřímu a Lence Štajnerovým, bytem Na Mlýnku 
748, 460 01 Liberec XII, za kupní cenu 1,361.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 
3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/15 + 2098/5 a 2098/6 při ul. 
Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Radku Fejglovi, bytem Hedvábná 
1118/9, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,340.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec. 
4. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/18 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu  Janu Nezmarovi, bytem Hlavnice 106, 747 52 Hlavnice, za kupní 
cenu 1,427.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
5. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 98/3, p.p.č. 99/8 a p.p.č. 94/5 
(Geometrickým plánem č. 2716-251/2008 ze dne 21.8.2008, se z p.p.č. 99/1 o výměře 768 m2 
odděluje p.p.č. 99/7 o výměře 56 m2. Geometrickým plánem č. 3002-111/2010 ze dne 24.6.2010 se 
z p.p.č. 99/1 o výměře 712 m2 odděluje p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2, předmětem prodeje je nově 
vzniklá p.p.č. 99/8 o výměře 692 m2 a dále se p.p.č. 94/1 o výměře 319 m2 odděluje p.p.č. 94/5 o 
výměře 103 m2, která je předmětem prodeje.)  při ul. Náhorní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
manželům Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, bytem Náhorní 1187, 463 11  Liberec XXX, za 
kupní cenu 320.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
6. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1736/1 a 1852/3 při ul. Rochlická v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, společnosti EUROHEAT, s.r.o., IČ: 27284662, sídlem Leknínová 1198, 
463 11 Liberec XXX, zastoupená jednatelem Ing. Richardem Kaiserem, za kupní cenu 4,768.926,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
7. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 941/6 při ul. U Lesa v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Jaroslavovi a Lucii Lejskovým, bytem Pampelišková 1537, 463 11 Liberec 
XXX, za kupní cenu 1,431.001,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
8. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1004/4 při ul. Prosečská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 
Liberec XXX, za kupní cenu 90.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
9. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou manželům Miroslavovi a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 
11 Liberec XXX, za kupní cenu 99.500,- Kč se splatností první ½ doplatku kupní ceny, tj. 44.750,-
Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec a druhé ½ doplatku kupní ceny 44.750,- Kč do dne 
30.6.2011.  
10.  Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2645/22, oddělené od p.p.č. 2645/1 dle 
GP č. 2958-57/2010 ze dne 2.3.2010 při ul. Kunratická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Liberec 
manželům Pavlovi a Jitce Šafkovým, bytem Nezvalova 649/8, 460 15, Liberec 15  za kupní cenu 
26.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
11.  Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2349/9, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP 
č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Lukášovi a Ludmile Kubáčkovým, bytem Rychtářská 609/13, 460 14 Liberec XIV, za kupní cenu 
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666.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
12.  Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2349/10, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle 
GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu 
Radimovi Žďárskému, bytem nám. Žižkovo 1084/18, 460 01 Liberec I, za kupní cenu 612.000,- 
Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
2. Prodej budov 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem budovy č.p. 39, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na 
p.p.č. 1427/1 (oddělené z p.p.č. 1427 dle GP č. 2910-347/2009 ze dne 16.11.2009) 
s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1427/1, p.p.č. 1428/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou kupujícím:  
Jaromírovi a Libuši Strakovým, bytem Tanvaldská 39, 463 11  Liberec XXX – 29,798% 
nemovitosti, Tomáši a Ingrid Málkovým, bytem Karoliny Světlé 176/30, 460 07 Liberec VII – 
24,098 % nemovitosti, 
Jaroslavovi a Martině Dlabolovým, bytem Tanvaldská 39, 463 11 Liberec XXX – 25,293% 
nemovitosti,  
Janovi a Olze Melčovým, bytem Tanvaldská 39, 463 11 Liberec XXX – 12,095% nemovitosti a 
Václavu Valáškovi, bytem Tanvaldská 39, 463 11 Liberec XXX – 8,716% nemovitosti. Kupní 
cena 3,800.000,- Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.                                                                            
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem budovy č.p. 46, ul. Tanvaldská, Liberec XXX, 
včetně pozemků p.č. 1390, 1391  v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimálně nejnižší podání 
2,450.000,-Kč, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 

 
3. Prodej bytových jednotek 
Rada města projednání: 
1. souhlasí s prodejem bytových jednotek v budově č.p. 1400,  ul. Zámecký vrch, Liberec XXX 
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č.1257 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. A to b.j. č. 2 
za minimálně nejnižší podání 538.000,- Kč; b.j. č. 6  za minimálně nejnižší podání 588.000,- Kč; 
b.j. č. 16 za minimálně nejnižší podání 593.000,- Kč; b.j. č. 19 za minimálně nejnižší podání 
645.000,- Kč; b.j. č. 25 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. č. 28 za minimálně 
nejnižší podání 695.000,- Kč; b.j. č. 31 za minimálně nejnižší podání 612.000,- Kč; b.j. č. 35 za 
minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. č. 45 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. 
č. 56 za minimálně nejnižší podání 612.000,- Kč a b.j. č. 59 za minimálně nejnižší podání 
635.000,- Kč. 
2. Rada města projednání souhlasí s doplněním seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního 
procesu o bytovou jednotku č. 14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX. 
 
4. Bezúplatný převod pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1248/1, 1265, 1271, 1315 a 
1511 v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Liberec a dále souhlasí se zněním Smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí č. 6100/2010/8622. 
2. Rada města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1302/1 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Statutárního města Liberec.  

u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit  návrh  majetkoprávních  operací  pod   body  I., II., III., IV., V., VI., VII. a XVII.   
ke  schválení  zastupitelstvu města 

T: 16.9.2010 
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USNESENÍ Č. 533/2010  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch Statutárního 
města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přiloženého návrhu mezi 
Statutárním městem Liberec a Povodím Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ: 
70890005, spočívající ve strpění umístění komunikace, příjezdu a přístupu za účelem opravy a 
údržby komunikace na pozemku p.č. 777/10 v k.ú. Doubí u Liberce, po celou dobu existence této 
komunikace 

u k l á d á   

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
předložit návrh smlouvy k podpisu         

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 534/2010 

Smlouva o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace s příslušenstvím 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace s příslušenstvím na 
částech pozemků p.č. 733/2, 733/11, 733/43, 737/3, 738/1, 738/2, 782/31, 782/34, 1147/9, 1158/3, 
k.ú. Doubí u Liberce, se společností Investorsko inženýrská a.s., Gorkého 658/15, Liberec 1, IČ: 
25047183, dle přiloženého návrhu 

u k l á d á   

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města 
předložit návrh smlouvy ke schválení zastupitelstvu města      

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 535/2010 

Předkupní právo - pozemek p.č. 829/1, k.ú. Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: spoluvlastnický podíl o 
velikosti 175/2022 na pozemku p.č. 829/1, k.ú. Liberec, za cenu 147.000,- Kč. 

 

USNESENÍ Č. 536/2010  

Úprava ceny a formy privatizace 

Rada města po projednání 

z r u š u j e 

a) usnesení rady města č. 203/2009, bod V. - 15) ze dne 21.4.2009 – záměr prodeje pozemku p.č. 
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2318/1, k.ú. Liberec za cenu 484.000,- Kč 
b) usnesení rady města č. 140/2010 ze dne 16.3.2010 – prodej garáže formou veřejné dražby 
dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb. za minimální nejnižší podání 388.000,-Kč 

s c h v a l u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 2318/1, k.ú. Liberec společně s objektem garáží na pozemku p.č. 
2318/3, k.ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na pozemku 
p.č. 2319, k.ú. Liberec, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky za celkovou cenu 500.000,- Kč  

USNESENÍ Č. 537/2010  

Privatizace budovy čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

snížení ceny  budovy čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11 včetně pozemků p.č. 379, 380, k.ú. Růžodol I 
z 2,700.000,- Kč na 1,600.000,- Kč a vyhlášení opakovaného výběrového řízení s předkupním 
právem podnájemce objektu – Tiskárna Tomášek spol. s r.o., IČ: 46508473. 

T: 30. 9. 2010                                                       

USNESENÍ Č. 538/2010  

Zrušení předkupního práva - Rokycanova 1145, Liberec 1 - bj. č. 1145/002 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k bytové jednotce č.1145/002 v budově 
čp.1145, ul. Rokycanova, Liberec 1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy a na pozemku p.č. 2319, k.ú. Liberec, po zaplacení poplatku ve výši 23.720,- Kč. 
. 

USNESENÍ Č. 539/2010  

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

Rada města po projednání  

s o u h l a s í 

s prodejem  pozemků  za uvedená upravená nejnižší podání formou opakovaných veřejných dražeb 
dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb., 

u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh úpravy nejnižších podání dále uvedených pozemků ke schválení zastupitelstvu 
města.                          

T:16.9.2010             

 
poř. 
číslo 

katastrální území parcelní číslo druh pozemku výměra 
(m2) 

 původní 
nejnižší  
podání    

(Kč) 

navržené 
snížení   

(%) 

upravené 
nejnižší   
podání       

(Kč) 
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01 Liberec 271/2, 281 ostatní plocha-jiná 
plocha 
ostatní plocha - 
manipulační plocha

741 2,674.000,- 50  1,337.000,-  

02 Rochlice u Liberce 361/35 ostatní plocha-
zeleň 

1.369 288.000,- 50 
  

144.000,- 
  

03 Nové Pavlovice 610/1, 612/1 ostatní plocha-
zeleň 

1.152 381.000,- 
 

50  191.000,-  

04 Nové Pavlovice 620/1 ostatní plocha-
manipulační plocha

348 460.000,- 
 

50  230.000,-  

 05 Kateřinky              
u Liberce 

756, 757, 758, 
759 

zastavěná plocha – 
společný dvůr,  
trvalý travní porost, 
ostatní plocha – 
ostatní komunikace

2.067 214.000,- 50  107.000,-  

06 Doubí u Liberce 1072/1, 1076/1 trvalý travní porost, 
zahrada 

6.708 2,352.000,- 50 
  

1,176.000,- 
  

07 Vesec u Liberce 1040/1, 
1040/15 

ostatní plocha-
dobývací prostor, 
manipulační plocha

5.041 947.000,- 50  474.000,-  

08 Vesec u Liberce 1107/4, 1107/5, 
1108, 1109/2, 
1109/3, 1109/4, 
1109/6, 1110 

trvalý travní porost 9.297 3,442.000,- 30  2,410.000,-  

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

       50     2,225.000,-  

10 Kunratice u 
Liberce 

40/1 zahrada 2.293 592.000,- 
 

50   296.000,- 
 

11 Krásná Studánka 
 

1218/20 trvalý travní porost 3.693 876.000,- 50 438.000,- 

12 Radčice u Krásné 
Studánky 

257/81 trvalý travní porost 3.780 468.000,- 50 234.000,- 

USNESENÍ Č. 540/2010  

Výběrové řízení na pojistitele - jmenování komisí 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

složení komisí pro vyhodnocení výběrového řízení na pojistitele  
a) komise pro otevírání obálek:  
 členové:        
 Ing. Čeněk Svoboda – vedoucí odboru ekonomiky 
 Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a veřejných zakázek 
 Ing. Martina Bufková Rychecká – jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o. 

 
 náhradníci:  
 Pavel Kaiser – vedoucí oddělení informační soustavy 
 Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 Petra Dubinová – zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
 
b) hodnotící komise: 
 členové 
 Ing. Jiří Kittner – primátor  
      Ing. Čeněk Svoboda – vedoucí odboru ekonomiky 
      Ing. Jana Karbanová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
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      Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a veřejných zakázek 
      Ing. Martina Bufková Rychecká – jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o. 
  
 náhradníci: 
 Ing. Ondřej Červinka – náměstek primátora 
 Pavel Kaiser – vedoucí oddělení informační soustavy 
 Ing. Jiří Kobera – vedoucí oddělení controllingu a analýz zdrojů 
 Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 Petra Dubinová – zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 

USNESENÍ Č. 541/2010  

Odpisový plán - stanovení doby upotřebitelnosti skupin dlouhodobého majetku 
pro účetní odpisy v příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

předložený návrh dob upotřebitelnosti jednotlivých skupin dlouhodobého majetku v příspěvkové 
organizaci  Městské lesy Liberec, Masarykova 1347/31, Liberec 1, dle přílohy, který bude 
organizace používat pro tvorbu svého odpisového plánu a účtování odpisů s účinností od 1.1.2010.   

USNESENÍ Č. 542/2010  

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec pro rok 2010 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í 

s návrhem rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové 
zprávy 

a    u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4  
Statutárního města Liberec na rok 2010 zastupitelstvu města dne  16. 9. 2010 ke schválení 

USNESENÍ Č. 543/2010  

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. pololetí 2010 

Rada města po projednání  

b e r e    n a   v ě d o m í 

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za  I. pololetí 
2010 

a    u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva 
města dne  16. 9. 2010. 

USNESENÍ Č. 544/2010  
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Návrh na schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu  
příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s návrhem na čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec na pořízení nového vybavení v areálu „Pekárkova“ v celkové výši 1,500.000,- Kč 

a  u k l á d á 

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, písemně seznámit Mgr. 
Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 545/2010 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku 2010 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací v rámci III. 
výzvy roku  2010 v celkové výši 91.737,- Kč 

a   u k l á d á 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení  

T: 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 546/2010 

Přidělení bytu pro příjmově vymezené občany osobě se zdravotním postižením 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Matičkovi Stanislavu přidělení bytu pro příjmově vymezené občany, č. 6, I. kategorie o velikosti 
1+1 v Liberci , Česká 617 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Matičkou Stanislavem 

T: září 2010 

USNESENÍ Č. 547/2010 

Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Mužákové Jindřišce přidělení bytu č. 303 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1172 
Karlu Oldřichovi přidělení bytu č. 503 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
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6, Krejčího 1172 
Hýbnerové Věře přidělení bytu č. 105 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173 
Parkánu Pavlovi přidělení bytu č. 108 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Krejčího 1173 
Hubeňákové Jarmile přidělení bytu č. 308 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Krejčího 1173 
Zourkové Věře přidělení bytu č. 309 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, 
Krejčího 1174 
MUDr. Nejedlému Luďkovi přidělení bytu č. 39 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou 
v Liberci 6, Burianova 1070 
Machovi Jaromírovi přidělení bytu č. 47 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 
6, Burianova 1071 
Matějkové Anně přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 14, 
Borový vrch 1031 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvy 
s Mužákovou Jindřiškou, Karlem Oldřichem, Hýbnerovou Věrou, Parkánem Pavlem, 
Hubeňákovou Jarmilou, Zourkovou Věrou, MUDr. Nejedlým Luďkem, Machem Jaromírem, 
Matějkovou Annou 

T:  září 2010 

USNESENÍ Č. 548/2010 

Přidělení bytu zvláštního určení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Kmínkové Pavlíně přidělení bytu zvláštního určení č. 601, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 
7, Jeronýmova 581 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Kmínkovou Pavlínou  

 T: září 2010 

USNESENÍ Č. 549/2010 

Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1) Böhmovi Ottovi, přidělení  bytu  č. 2,  o  velikosti  4+1  v  ulici Dr.M.Horákové 144, Liberec  
2) Feriové Žanetě, přidělení bytu č. 6, o velikosti 2+1 v ulici Orlí 139, Liberec  
3) Mlatečkové Stanislavě, přidělení bytu č. 7, o velikosti 1+1 v ulici Na Valech 787, Liberec 14 
4) Martincovi Stanislavovi, přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+1 v ulici U Sila 1205, Liberec 30 
5) Menčíkovi Zdeňkovi, přidělení bytu č. 505, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1201, Liberec 30 
6) Patové Markétě, přidělení bytu č.11, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1575, Liberec 30 
7) Greplové Ivetě, přidělení bytu č. 13, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1576, Liberec 30  
8) Svobodovi Michalovi, přidělení bytu č. 29, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1577, Liberec 30 
9) Cverčkové Zdeňce, přidělení bytu č. 17, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1579, Liberec 30  
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10) Půtovi Tomášovi, přidělení bytu č. 105, o velikosti 1+kk v ulici Krejčího 1175, Liberec 6    
 
 

 a   u k l á d á 

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
    uzavřít nájemní smlouvu s Böhmem Ottou, Feriovou Žanetou, Mlatečkovou Stanislavou,       
    Patovou Markétou, Greplovou Ivetou, Cverčkovou Zdeňkou, Svobodou Michalem a Půtou 
    Tomášem.   

    T: září 2010 
  

2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
    vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Martincem Stanislavem, Menčíkem Zdeňkem 

    T: září 2010 

USNESENÍ Č. 550/2010 

Přidělení ubytování nízkého standardu a prodloužení smlouvy o ubytování 
nízkého standardu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1) Časárové Růženě - poskytnutí ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156 na dobu     
určitou 6 měsíců a to do 28.2.2011, v ubytovací jednotce č.12    
2) Babiakové Emílii, prodloužení žádosti o ubytování o 6 měsíců  
3) Piskorovi Richardu, prodloužení žádosti o ubytování o 6 měsíců 
4) Profousovi Lubomíru, prodloužení žádosti o ubytování o 6 měsíců 
5) Džurbanové Anně, prodloužení žádosti o ubytování o 6 měsíců 
6) Grunzovi Pavlovi, prodloužení žádosti o ubytování o 6 měsíců  
7) Telvákovi Janovi, zamítnutí a neprodloužení ubytování 

   a   u k l á d á 

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
    uzavřít smlouvu o ubytování s Česárovou Růženou    

      T: září 2010 
  
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
    uzavřít dodatek ke smlouvě s Babiakovou Emílií, Piskorem Richardem, Profousem Lubo- 
    mírem, Džurbanovou Annou a Grundzou Pavlem   

      T: září 2010 
3) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,   
    neprodloužit dodatek smlouvy o ubytování panu Telvákovi 

      T: září 2010 

USNESENÍ Č. 551/2010 

Výměna bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Dřevojánkové Gertrudě přidělení náhradního bytu č. 406 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
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službou v Liberci 6, Krejčího 1173 
Hlaváčkové Alici  přidělení náhradního bytu č. 601 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou 
službou v Liberci 6, Krejčího 1173 
Kamenským Jiřině a Jaromírovi přidělení náhradního bytu č. 410 o velikosti 2+kk v domě 
s pečovatelskou služnou v Liberci 6, Krejčího 1172 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvy 
s Dřevojánkovou Gertrudou, Hlaváčkovou Alicí a manželi Kamenskými, Jiřinou a Jaromírem 

T:  září 2010 

USNESENÍ Č. 552/2010 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

zprávu z kontroly činností provozovaných v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2010 

a   u k l á d á 

odboru zdravotních a sociálních služeb ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
prověřit soulad platebních podmínek s platnou smlouvou u organizace „D“ občanské sdružení. 

USNESENÍ Č. 553/2010 

Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

jednostranné zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec dle zákona č. 
107/2006 Sb. ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou 
konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy ve vztahu k odpovídající 
cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR č. 214/2008 Sb., a to od 1. ledna 2011 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat nájemce o jednostranném zvýšení nájemného z bytu 

T: 30.9.2010 

USNESENÍ Č. 554/2010 

Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Rudolfa Štveráka 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í 

s prodloužením splátkového kalendáře pana Rudolfa Štveráka, bytem Burianova 1070/8b, Liberec, 
na 3 roky  

u k l á d á  
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Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit do zastupitelstva města ke schválení prodloužení splátkového kalendáře pana Rudolfa 
Štveráka.  

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 555/2010 

Žádost o prominutí části neuhrazeného nájmu - Jan Raiminius 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

prominutí části neuhrazeného nájmu pana Jana Raiminiuse, Krejčího 1174/7, Liberec 6, byt č. 504, 
v částce 1.066,-Kč.   

u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb 
informovat Jana Raiminiuse o prominutí části nájmu 04/2009 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 556/2010 

Žádost o přechod nájemního práva bytu pro příjmově vymezené občany 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Novákové Janě – přidělení bytu pro příjmově vymezené občany, č.11, I. kategorie o velikosti 1+1 
v Liberci , Česká 617    

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Novákovou Janou  

T: září 2010 

USNESENÍ Č. 557/2010 

Žádost o přechod nájemního práva 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Netušilovi Stanislavu přechod nájemního práva, byt I. kategorie o velikosti 2+1 v Liberci 30, 
Dřevařská 568 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Netušilem Stanislavem  

T: září 2010 

USNESENÍ Č. 558/2010 
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Žádost o výměnu bytu s regulovaným nájemným - Seniorů 1208 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Mgr. Plhalovi Vítovi– výměnu bytu, I. kategorie o velikosti 1+0 v Liberci 30, Seniorů 1208 
Ing. Šlechtovi Ladislavu – výměnu bytu, I. kategorie o velikosti 2+1 v Liberci 30, Seniorů 1208  

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Mgr. Plhalem Vítem a Ing. Šlechtou Ladislavem 

      T: září 2010 

USNESENÍ Č. 559/2010 

Hospodaření s byty ve vlastnictví SML - nová pravidla pro přidělování bytů 
standardních, startovacích, s věcně usměrňovaným nájemným a bytů pro 
příjmově vymezené občany 

Rada města po projednání  

z r u š u j e 

1. usnesení RM č. 352/08, bod 2., ze dne 17.6.2008, pravidla pro přidělování standardních bytů ke  
dni 31.8.2010 
2. usnesení RM č. 352/08, bod 3., ze dne 17.6.2008, pravidla pro přidělování bytů v domech 
s dotací – startovacích bytů 
3. usnesení RM č. 352/08, bod 4., ze dne 17.6.2008, pravidla pro přidělování bytů v domech 
s věcně usměrňovaným nájemným 
4. usnesení RM č. 352/08, bod 5., ze dne 17.6.2008, pravidla pro přidělování bytů pro příjmově 
vymezené osoby 

a   s c h v a l u j e 

1. všeobecná pravidla pro přidělování bytů 
2. pravidla pro přidělování standardní bytů 
3. pravidla pro přidělování podporovaných bytů: pravidla pro přidělování bytů v domech s dotací – 
startovacích bytů, pravidla pro přidělování bytů v domech s věcně usměrňovaným nájemným, 
pravidla pro přidělování bytů pro příjmově vymezené osoby 

a   u k l á d á 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zveřejnit pravidla pro přidělování standardních, startovacích, s věcně usměrňovaným nájemným a 
bytů pro příjmově vymezené občany a postupovat dle nich při vyřizování žádostí o tyto byty. 

T: 1.9.2010 

USNESENÍ Č. 560/2010 

Stanovení platového výměru ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace, v souvislosti s jeho postupem do vyššího platového stupně      

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh na úpravu platu MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace, v souvislosti s jeho dosažením zápočtu let odborné praxe nad 15 roků a postupem do 
vyššího platového stupně s účinností od 1. září 2010 dle důvodové zprávy 
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a   u k l á d á  

1/ JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
 
zajistit vypracování dodatku ke smlouvě o odměňování MVDr. Davida Nejedla, ředitele 
Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace s účinností od 1. září 2010, 

T: 08/2010 
2/ Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

 
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, 
s usnesením Rady města Liberec a zajistit předání platového výměru. 

T: 08/2010 

USNESENÍ Č. 561/2010 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu budovy "Rybářská bašta"  uzavřené mezi 
Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací a Lukášem Martinem 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í 

s návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 166/2009 ze dne 1. září 2009 uzavřené mezi Zoologickou 
zahradou Liberec, příspěvkovou organizací a Lukášem Martinem o pronájmu budovy "Rybářská 
bašta", kterým se prodlužuje doba nájmu o jeden rok 

a   u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec s rozhodnutím Rady města 
Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 562/2010 

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi Naivním divadlem Liberec, 
příspěvkovou organizací a manžely Janatovými na využití části parcely 133/2, v 
k.ú. Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou organizací a manžely 
Janatovými na využití části parcely 133/2, v k.ú. Liberec 682039 

a   u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit Stanislava Doubravu, ředitele Naivního divadla Liberec, s usnesením Rady města 
Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 563/2010 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009 
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Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e 

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009 Zastupitelstvem 
města Liberec 

a    u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009 Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 564/2010 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e 

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009 Zastupitelstvem 
města Liberec 

a   u k l á d á 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

T: 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 565/2010 

Schválení metodiky ke koncesní smlouvě 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

metodiku ke koncesní smlouvě uzavřené dne 17. prosince 2009 mezi S group SPORT FACILITY 
MANAGEMENT, s r.o. a Statutárním městem Liberec 

a   u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s r.o. s rozhodnutím Rady města Liberec 
a postupovat v souladu se schválenou metodikou. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 566/2010 

Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace, Mgr. Pavla Zeronika dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném 
znění 

Rada města po projednání  

b e r e   n  a  v ě d o m í 

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, Mgr. 
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Pavla Zeronika dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 
 
 

a  u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového 
platového výměru dle důvodové zprávy.                                                        

T: ihned 

USNESENÍ Č. 567/2010 

Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace, Mgr. Ivo Svatoše dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

Rada města po projednání  

b e r e   n  a  v ě d o m í 

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace, Mgr. 
Ivo Svatoše dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového 
platového výměru dle důvodové zprávy.                                                       

T: ihned 

USNESENÍ Č. 568/2010 

Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové 
organizace, Mgr. Jaroslava Vykoukala dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Rada města po projednání  

b e r e   n  a  v ě d o m í 

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace, 
Mgr. Jaroslava Vykoukala dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového 
platového výměru dle důvodové zprávy.                                                       

T: ihned 

USNESENÍ Č. 569/2010 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Jizerka",  Liberec, Husova 184/72, 
příspěvkové organizace, Evy Čurdové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Rada města po projednání  

b e r e   n  a  v ě d o m í 

platový postup ředitelky Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, Evy Čurdové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 
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a  u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového 
platového výměru dle důvodové zprávy.                              

T: ihned 

USNESENÍ Č. 570/2010 

Souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Podještědským gymnáziem, s.r.o. a 
firmou Martin Kubín,  s účinností od 1. září 2010 na dobu neurčitou 

a   u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat ředitelku 
Podještědského gymnázia, s. r. o. 

T : ihned 

USNESENÍ Č. 571/2010 

Smlouva o nájmu movitých věcí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu věcí movitých  mezi Statutárním městem Liberec a právnickou osobou 
DOCTRINA – základní škola, s. r. o., na dobu  určitou, od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011   

a  u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání smlouvy o 
nájmu          

T : září 2010 

USNESENÍ Č. 572/2010 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi 
Statutárním městem Liberec a těmito subjekty:  
1.  Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
     Růžodolská 118/26 
     460 01 Liberec 11 
2.  II. mateřská škola  Preciosa,  o. p. s.  
     Puškinova 80 
     463 12 Liberec 24           

a   u k l á d á 
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury  a sportu,  
zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol č. 
8/08/0519 a 8/08/0520.   

USNESENÍ Č. 573/2010 

Změna zápisu Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 
140/7, příspěvkové organizace, v rejstříku škol a školských zařízení   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-C/01 Základní škola ze 148 na 136, 
b) navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální z 22 
na 34 
v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, 
Orlí 140/7, příspěvkové organizace, a to s účinností od 1. 9. 2011 

a   u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit změnu v rejstříku škol 
a školských a zařízení 

T : září 2010 

USNESENÍ Č. 574/2010 

Žádosti  ředitelů o povolení výjimky podle  § 23  zákona č. 561/2004 Sb., ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném  znění,  pro školní rok 2010/2011 povolení 
výjimky z počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 48/2005 Sb.: 
 
1. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace – v VII. A  z 30 žáků  na 34 
žáků 
2. Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace -  v 6. třídě z 30 žáků na 31 žáků 

a   u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat ředitele o 
povolení výjimky.        

T : ihned   

USNESENÍ Č. 575/2010 

Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské 
školy zřizované Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
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vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze.  

      T: ihned 

USNESENÍ Č. 576/2010 

Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské 
školy, Liberec, Gagarinova 788/9 

Rada města po projednání 

r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečku Bc. Danu Charyparovou  z konkurzního řízení na 
funkci ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace  

a    u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města Bc. Danu Charyparovou 

T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 577/2010 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa  
- Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu malých projektů v  Euroregionu Nisa, Programu Cíle 3 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-
2013  na projekt „Hudba nemá hranice“ Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkovou organizací 

a   u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitele základní školy         

T : ihned 

USNESENÍ Č. 578/2010 

Žádost ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkové 
organizace o   souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do 
fondu reprodukce investičního a s vybudováním klimatizační jednotky 
v počítačové učebně 

Žádost ředitelky Základní školy Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace 
o souhlas s čerpáním investičního fondu na úhradu výdajů za malování prostor 
školy 

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

a) převod finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkové organizace a jeho následné čerpání za 
účelem vybudování klimatizace v počítačové učebně školy 

b) čerpání finančních prostředků ve výši 55.564,- Kč z investičního fondu Základní školy, Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvkové organizace na úhradu výdajů za malování prostor školy 

 

a   u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele školských příspěvkových organizací. 

T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 579/2010 

Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změny čerpání Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s návrhem na změny čerpání schválených akcí Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací: 
 

č. Příspěvková  

organizace 

Akce Schválené 
náklady 
(odhad)  Kč 

Skutečné 
náklady  
(výb.řízení) Kč 

1. Divadlo F. X. 
Šaldy 

Rekonstrukce topení 300 000 332 000 

2. Divadlo F. X. 
Šaldy 

Oprava střechy 150 000 50 000 

3. Divadlo F. X. 
Šaldy 

Malé divadlo – 
rekonstr. 

vstupních prostor 

450 000 0 

4. Naivní divadlo II.etapa 
rekonstrukce 
topného systému 

1 540 000 1 588 500 

5. ZOO  Zasíťování expozice 
rysů 

2 160 000 999 240 

C e l k e m 4 600 000 2 969 740 
 

a  u k l á d á  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.  

      Termín : 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 580/2010 
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Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, schválení 
vypsání jednacího řízení s uveřejněním na poskytovatele energetických služeb 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

1) vypsání jednacího řízení s uveřejněním na poskytovatele energetických služeb pro veřejnou 
zakázku „Energetické úspory vybraných školských zařízení řešené metodou EPC“, 

     
2) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami : 
    Jmenovaní členové: 
    Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
    Jan Zajíc                                        referent oddělení technické správy školských, kulturních a                     
                                                           sportovních objektů 
    Markéta Dörflerová, DiS   referent odboru právního a veřejných zakázek  
    Vladimír Sochor   SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 
 
    Jmenovaní náhradníci: 
    Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
    Eva Troszoková   referent oddělení technické správy školských, kulturních   
                                                          a sportovních objektů 
    Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
    Ing. Tomáš Chadim  SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 
 
3) složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
    Jmenovaní členové: 
    Ing. Ondřej Červinka  náměstek primátora 
    Ing. František Hruša  náměstek primátora 
    Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
    Jan Zajíc                                       referent oddělení technické správy školských, kulturních a  
                                                          sportovních objektů     
    Markéta Dörflerová, DiS   referent odboru právního a veřejných zakázek 
    Vladimír Sochor   SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 
 
    Jmenovaní náhradníci: 
    JUDr. Marek Řeháček  tajemník MML 
    Milan Šír    náměstek primátora 
    Ing. Jitka Strasserová  vedoucí oddělení kultury a sportu 
    Eva Troszoková   referent oddělení technické správy školských, kulturních  
     a sportovních objektů 
    Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
    Ing. Tomáš Chadim  SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 

a   u k l á d á 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
1) zajistit vypsání jednacího řízení s uveřejněním pro veřejnou zakázku „Energetické úspory 
vybraných školských zařízení řešené metodou EPC – I.etapa“ 
2) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek zadávacího 
řízení  

Termín : neprodleně 

USNESENÍ Č. 581/2010 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
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Statutárního města Liberec za rok 2009 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e 

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2009 

      a    u k l á d á 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 16. 9. 2010                                                       

USNESENÍ Č. 582/2010 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2. 
kolo roku 2010 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML v rámci 2. kola 2010 v celkové 
výši 725.600,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2010 v celkové výši 725.600,- Kč Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

T: 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 583/2010 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od 
podpisu smlouvy s těmito občany: 
06/2010 
Nešpor Stanislav  Jablonec n/N., Mozartova 20   Z5-5 
Kohout Vladimír  Liberec 25, Jeřmanická 482/17   NO-177 P 
Kračmar Miroslav  Liberec 6, Horní Kopečná 642   L-191 
Mikeš Ivan   Praha 10, Lochotínská 562   Z16-3 
Alexiová Jaroslava  Liberec 6, Burianova 1071   XVIII-68 
Jenka Petr   Liberec 14, Na Pískovně 661/32  XVIII-61 
Marounková Zděnka Liberec 7, Palackého 241/8   XII-64 
Bock Jiří   Liberec 10, Jáchymovská 275/18  Z9-27 
Kvízová Magda  Liberec 3, Matoušova 56/19A   VI-47 
Kolářová Zdena  Liberec 31, Krásná Studánka 174  Z8-19 
Legnerová Libuše  Liberec 12, Letná 432/14   XVIII-B-3 
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Korda Jiří   Liberec 5, Vojtěšská 17    KZ-II-17 
Jandová Ingeborga  Liberec 6, Krejčího 1174/7   X-5 
Sivný Jiří   Liberec 15, Sněhurčina 684   STM-41 
Zadražilová Michaela Liberec 6, Gagarinova 775/40               NO-189 P 
Šebelíková Květa  Liberec 6, Hodkovická 656   Z5-8 
Kříček Václav  Liberec 15, Vrázova 350   STF-105 
Chocová Maruška  Liberec 5, Školní 383    Z10-3 
Ryšavý Ladislav  Liberec 25, U Libeny 609   STM-26 
Maršalko Pavel  Liberec 3, Matoušova 64/1   STE-19 
Pazderníková Alena  Liberec 9, Volgogradská 2559   XXII-72 
Králová Miluše  Liberec 8, Národní 348/46   XI-102 
Formanová Jana  Liberec 6, Gagarinova 759   HK-64 
Pazderková Milada  Liberec 6, Ježkova 906    XII-61 
Studená Milada  Hrádek n/N., Donínská 10   HK-319 
Vojtěchová Jana  Český Dub, Mírové sídliště 81/IV  V 1-43 
Herrmann Günter  Liberec 14, Horská 606/16   STC-18 
Henschel Karel   Liberec 14, Vodňanská 602   XVIII-56 
Gunkalová Jitka        Liberec 25, Šimonovická 74   XVII-38 
Říha Ota   Liberec 7, Strakonická 175   J-15 
Poršová Danuška  Český Dub, Mírové Sídliště 89   HK-189 
Zavoralová Radka  Liberec 6, Haškova 945/14   D-15 
Navrátil Jan   Liberec 6, Majakovského 649   Z13-21 
Zakouřilová Věra  Liberec 14, Horská 598/12   XVII-16 
Bartoníček Milan  Liberec 25, Vackova 380   XI-20 
Málek Miroslav  Liberec 6, Zelené Údolí 1024   KZ-I-21 
Hejnová Božena  Liberec 10, Tovární 284   STD-6 
Mašek Jaroslav  Liberec 3, Na Humnech 158/11   DK-529 
Hladká Jitka  Liberec 5, Na Výšinách 422/22   XVIIIS-47 
Kačírková Alena  Liberec 4, Energetiků 489/8   STF-67 
Durajová Alena  Liberec 5, Frimlova 532/7   III-25 
Voda Václav, Ing.  Liberec 7, 28.října 483/4   STA-43 
Havlíková Věra  Liberec 1, Ondříčkova 6   Z9-42 
Prekopová Jana  Liberec 33, Spojovací 218   DK-265 
Raulímová Marie  Jablonec n/N., Mšenská 40   STC-28 
Boháčová Anna  Liberec 6, Na Jezírku 623/18   DK-518 
Knobloch Antonín  Liberec 4, Na Bídě 566    KZ-II-18 
Vodrážka Pavel  Liberec 7, Topolová 157   NO-192 P 
Pašková Irena  Liberec 3, Vaňurova 815   G-17 
Víchová Božena  Liberec 3, Na bojišti 797/12a   STG-36 
Gottwaldová Věra  Liberec 14, Hroznová 699/13   XXII-68 
Nová Alžběta  Liberec 6, Jablonecká 498/50   XII-22 
Beran Ladislav  Hodkovice n/m., Podlesí 540    L-170 
 
07/2010 
Stahlová Alena  Husova 255/52, Liberec 5   C-9 
Votrubová Miroslava Burianova 1071, Liberec 6   G-30b 
Čapka Alois  Gagarinova 772, Liberec 6   STE-58 
Plischková Miroslava Vysoká 1324, Frýdlant                XVIII-34 
Kolomazník Miroslav Franklinova 729, Liberec 5   III-172 
Prokop Václav  Majakovského 641, Liberec 6               XXII-78 
Rychlovská Anna  Polesí 72, Rynoltice    J-23 
Šťastný Miloslav  Zlatá výšina 740, Hrádek n/N.              KZ-II-11 
Bilková Bohumila  Za humny 312, Mníšek               L-120 
Formáčková Vlasta  Dukelská 496, Liberec 6   H-25 
Malínský Jaroslav  Irkutská 309, Liberec 19   L-111 
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Drešerová Věra  Jablonec n/Jizerou 366                XVII-4 
Seibtová Květa  J.Švermy 31/39, Liberec 10   DK-360 
Mariničová Vlasta  V.Klementisa 6450/24, Trnava               K-29 
Šturmová Anna  J.Švermy 128, Liberec 10   XII-13 
Stříbrný Jaroslav  Dlouhá 381, Liberec 25                L-180 
Zahradníková Stanislava Tovární 258, Liberec 10   HK-72 
Smutný Karel  Bílý Kostel 4     XVII-35 
Hana Ježková  Purkyňova 593/27, Liberec 1   III-9 
Davídková Jana  Rozstání 67     J-54 
Klekner Otta  Raisova 889/3, Liberec 1   VI-41 
Král Přemysl  Lučanská 15, Jablonec n/N.   KZ-II-22 
Oktávcová Jitka  Nová Ves 220, Chrastava   HK-149 
Kolouchová Eva  Cechovní 3, Liberec 3                III-41 
Pallová Naďa  Fučíkova 13, Liberec 5                J-82 
Chybík Jan   Lučany n/Nisou 284    Z8-21 
Löfflerová Jana  Valdštejnská 382/41, Liberec 2               G-9 
Kmoníček Miroslav,Ing. Hůlkova 401, Liberec 23   NO-206P 
Binhaková Zdeňka  Kobrova 328, Liberec 7                X-13 
Plhal Karel   Karlinská 56, Liberec 20   XII-4 

      u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na 
hrobová místa.                                                                                                      

Termín: 10.9.2010 

USNESENÍ Č. 584/2010 

Smlouva o poskytnutí dotace pro TSML, a. s. na zajištění správy, provozu a 
údržby hřbitovů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

návrh  smlouvy o poskytnutí dotace pro TSML a.s. pro zajištění správy, provozu  a údržby  
hřbitovů  

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové,  vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit podpis smlouvy o poskytnutí 
dotace  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 585/2010 

Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt 
"Druhá etapa úprav VKP Příkrý vrch v Ruprechticích" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt "Druhá etapa úprav 
VKP Příkrý vrch v Ruprechticích"ve výši 48.000,- Kč  

a  u k l á d á 

Milanu Šírovi, náměstku primátora předložit přijetí dotace Zastupitelstvu města Liberce 
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      T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 586/2010 

Schválení záměru realizace akce Zahrada vzpomínek 

Návrh na vyhlášení   výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího 
řízení     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

1. Stavební realizaci akce „Zahrada vzpomínek „ a návrh jejího finančního zajištění  
2. Časový harmonogram  realizace akce „ Zahrada vzpomínek „ 
3. Návrh na vyhlášení výběrového řízení – podlimitního  otevřeného zadávacího řízení na 
dodavatele  prací výše uvedené akce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění 
 4. Návrh Zadávací dokumentace ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., pro vypsání výběrového 
řízení na  realizaci akce  „Zahrada vzpomínek“  
5. Vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího 
řízení  na zhotovitele stavebních prací a sadových úprav na akci “Zahrada vzpomínek“. 
6. Složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele, a to: 
            a) komise pro otevírání obálek: Ing. Monika Šilarová, Markéta Dörflerová,DiS,  
                 Ing.  Iveta Martínková, spol. Compet Consult s.r.o. 
 
            b) návrh náhradníků členů komise pro otevírání obálek: Leoš Vašina, referent KS                                          
                 Mgr. Jan Audy, Ing. Lucie Stahlová, spol.Compet Consult s.r.o. 
                
            c) komise pro posouzení nabídek: JUDr. Marek Řeháček, Ing. Tomáš Hampl, 
                Milan Šír, Ing. Monika Šilarová,  Ing. Iveta Martínková Compet Consult s.r.o.  
 
            d) návrh náhradníků členů komise pro posouzení nabídek : Ing. Ondřej Červinka, 
                 Ing. František Hruša, Mgr. Jan Audy, Markéta Hozová,  
                 Ing. Lucie Stahlová,Compet  Consult s.r.o.  
 
7. Zajištění výběrového řízení prostřednictvím externího dodavatele, spol. Compet Consult s.r.o.  

 u  k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb: 
1. V souladu s přijatým návrhem „ Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, administraci a  
vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací a sadových úprav na akci  
„Zahrada vzpomínek“                                                                                      T: 09/2010 
2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledky 
výběrového řízení                                                                                           T: 12/2010 
3. Zajistit uzavření mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací výběrového 
řízení na dodavatele stavebních prací a sadových úprav                                T: 15.9.2010 
 

USNESENÍ Č. 587/2010 

Protokol z následné kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "V 
Zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace se zaměřením na 
dodržování opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření za 
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roky 2007 a 2008 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

předložený protokol z následné kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „V Zahradě“, 
Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace se zaměřením na dodržování opatření k nápravě 
nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření za roky 2007 a 2008. 

USNESENÍ Č. 588/2010 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Klášterní 
466/4, příspěvková organizace za období roků 2008 a 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 2009.  

USNESENÍ Č. 589/2010 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola praktická, Liberec, 
Gollova 394/4, příspěvková organizace za období roků 2008 a 2009 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola praktická, Liberec, Gollova 
394/4, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 2009 včetně 
návrhu na opatření.  

USNESENÍ Č. 590/2010 

Protokol z kontroly čerpání neinvestičního příspěvku společností Dům kultury 
Liberec, spol. s r. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

předložený protokol z kontroly čerpání neinvestičního příspěvku společností Dům kultury Liberec, 
spol. s r. o. se zaměřením na účelnost využití příspěvku, kontrola dodržování podmínek dle 
smlouvy uzavřené na rok 2009. 

USNESENÍ Č. 591/2010 

Dohoda o spolupráci v rámci projektu cyklotrasy ODRA NISA 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření „Dohody o spolupráci v rámci projektu cyklotrasy ODRA NISA“ mezi Libereckým 
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krajem, Statutárním městem Liberec a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou 
organizací 

a  u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora dohodu podepsat. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 592/2010 

Schválení harmonogramu veřejného projednání konceptu nového územního 
plánu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

navržený harmonogram veřejného projednání konceptu nového územního plánu Liberce dle 
přílohy tohoto usnesení 

a   u k l á d á   

Ing. Františku Hrušovi zahájit nezbytnou přípravu pro toto projednání. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 593/2010 

Návrh na vydání 38. změny územního plánu města Liberec – hromadná 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 38. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  38. změnu územního plánu města Liberec 

a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 38. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 594/2010 

Návrh na vydání 39. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Vydání 39. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  39. změnu územního plánu města Liberec 

a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
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předložit návrh 39. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 595/2010 

Návrh na vydání 43. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Vydání 43. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  43. změnu územního plánu města Liberec 

a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 43. změny územního plánu města 
Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 596/2010 

Návrh na vydání 45. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Vydání 45. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  45. změnu územního plánu města Liberec 

a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 45. změny územního plánu města 
Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 597/2010 

Návrh na vydání 46. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Vydání 46. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  46. změnu územního plánu města Liberec 

 a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 46. změny územního plánu města 
Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 
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T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 598/2010 

Návrh na vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská 
sběrná komunikace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  48B. změnu územního plánu města Liberec 

 a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 48B. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 599/2010 

Návrh na vydání 53. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Vydání 53. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e 

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  53. změnu územního plánu města Liberec 

 a   u k l á d á 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
 předložit návrh 53. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 600/2010 

Předložení Zadání 66. změny územního plánu ke schválení v zastupitelstvu města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s předložením materiálu Zadání 66. změny územního plánu města Liberec k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r  u č u j e 

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 66. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
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předložit Zadání 66. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 601/2010 

Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a Technickou 
univerzitou Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy  o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a Technickou univerzitou 
Liberec, v oblasti územního plánování na stavebním úřadě Magistrátu města Liberec 

a   u k l á d á 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, podepsat tuto smlouvu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 602/2010 

Projekt "Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého kraje 
II", změna názvu na "Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání 
v libereckých ZŠ" v souladu s podmínkami výzvy a návrh partnerské smlouvy 

Rada města po projednání 
s c h v a l u j e 
1) změnu názvu projektu na „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání 
v libereckých ZŠ“ 
2) znění partnerské smlouvy 

a  u k l á d á  

Ing Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit podpis partnerské 
smlouvy. 

T: 09/2010 

USNESENÍ Č. 603/2010 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

„Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj klíčových kompetencí pro 
celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ s číslem OLP/1796/2010. 
2) s přijetím dotace na projekt „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání 
v libereckých ZŠ“. Poskytnutá dotace bude činit 100% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
nejvýše však 3 563 765,20 Kč 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit schválení uzavření předmětné smlouvy a 
přijetí dotace k projednání zastupitelstvu města. 
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T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 604/2010 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

ZŠ Lesní - škola pro Evropu v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu s číslem 
LB/1038/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 
2) s přijetím dotace na projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, nejvýše však 25,075.597,14 Kč 

a   u k l á d á   

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit schválení uzavření předmětné smlouvy a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

      T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 605/2010 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

ZŠ Lesní - úprava parteru v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt ZŠ Lesní – úprava parteru s číslem 
LB/1037/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 
 
2) s přijetím dotace na projekt ZŠ Lesní – úprava parteru z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, nejvýše však 15,338.688,45 Kč 

a   u k l á d á   

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit schválení uzavření předmětné Smlouvy a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

     T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 606/2010 

Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce tepla a elektřiny v rámci projektu "Bazén 
Liberec" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepla a elektřiny v rámci projektu „Bazén 
Liberec“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ s firmou Warmnis s.r.o. 

a  u k l á d á  
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Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí dodávce tepla a elektřiny v rámci projektu „Bazén 
Liberec“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ s firmou Warmnis s.r.o. 

     T: ihned 

USNESENÍ Č. 607/2010 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Bazén Liberec" v IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „Bazén Liberec“ v IPRM 
 Liberec - zóna „Lidové sady“ 
 
2)  se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
stavby: 
komise pro otevírání obálek: 
Ing. Jiří Kittner                                 primátor Statutárního města Liberec 
Ing. Tomáš Hampl    koordinátor koncepčních záležitostí 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník MML 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Ing. Martina Bufková Rychecká       jednatelka firmy Compet Consult, s.r.o. 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Pavel Smarž        technický specialista odboru KDEU 
Veronika Fialová                referent odboru KDEU 
Markéta Dörflerová, DiS.                 referent právního odboru 
Ing. Lucie Stahlová                           zástupce firmy Compet Consult, s.r.o. 
 
3)     Hodnotící komise bude jmenována až po ustavujícím zasedání nově zvolenou 1. Radou   
        města Liberec                    

a  u k l á d á 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 608/2010 

Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce tepla a elektřiny v rámci projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" v IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

1) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepla a elektřiny v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ s firmou 
Warmnis s.r.o. 

a  u k l á d á 
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Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí dodávce tepla a elektřiny v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ s firmou 
Warmnis s.r.o. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 609/2010 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
 
2) se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
stavby: 
komise pro otevírání obálek: 
Ing. Jiří Kittner                                 primátor Statutárního města Liberec 
Ing. Tomáš Hampl    koordinátor koncepčních záležitostí 
JUDr. Marek Řeháček   tajemník MML 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 

      Ing.Martina Bufková Rychecká        jednatelka firmy Compet Consult, s.r.o. 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Mgr. Jan Audy              vedoucí právního odboru 
Pavel Smarž        technický specialista odboru KDEU 
Veronika Fialová    referent odboru KDEU 
Markéta Dörflerová, DiS.                  referent právního odboru 
Ing. Lucie Stahlová                          zástupce firmy Compet Consult, s.r.o. 
 
3) Hodnotící komise bude jmenována až po ustavujícím zasedání nově zvolenou 1. Radou   
    města Liberec                    

a  u k l á d á 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 610/2010 

Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

 
s uzavřením darovacích smluv v intencích důvodové zprávy 

a    u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 
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T: 16.9.2010 

USNESENÍ Č. 611/2010 

Projekt publikace Lázně císaře Františka Josefa I. 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

- realizaci projektu tvorby publikace Lázně císaře Františka Josefa I. mapující historii, současnost 
a konverzi budovy Lázní v letech 1900 až 2012;  
- zadání zakázky na tvorbu této publikace (komplexní příprava pro tisk) Janu Pikousovi, IČ 
67250106, Liberec IV-Perštýn, Klicperova 446/6 ve specifikaci dle důvodové zprávy; 
- přípravu a vypsání veřejné zakázky na dodávku tisku publikace ve specifikaci dle důvodové 
zprávy; 

u k l á d á 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
- poskytnout maximální součinnost MML – odboru Koordinátor dotací EU a s ním 
spolupracujících subjektů při tvorbě publikace s pracovním názvem Lázně císaře Františka Josefa 
I.; 

T: průběžně; 
- podepsat smlouvu s dodavatelem – tvůrcem publikace, zajišťujícím obsah publikace a její 
komplexní předtiskovou přípravu, 

T: bezodkladně; 
- vypsat veřejnou zakázku na tisk a vazbu publikace 

T: 6/2013  

USNESENÍ Č. 612/2010 

Založení projektu, zajištění projektové a inženýrské činnosti na akci "Rekreační 
a sportovní areál Vesec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

1) založení projektu – akce „Rekreační a sportovní areál Vesec“ 
2) zahájení projektových a inženýrských prací na akci „Rekreační a sportovní areál Vesec“ 
vedoucích ke zpracování dotační žádosti, požadovaného stupně projektové dokumentace a 
odpovídajícímu stupni inženýrské činnosti 

a  u k l á d á 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné projektové dokumentace, inženýrské činnosti a zpracování dotační 
žádosti. 

Termín: do 31.12.2010 

USNESENÍ Č. 613/2010 

IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci, projektová a inženýrská 

příprava staveb 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s pokračováním prací na projektové a inženýrské přípravě staveb dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, realizovat předmětné 
projektové dokumentace a inženýrskou činnost. 

T: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 614/2010 

Výsledek výběrového řízení "Analýza procesů a jejich optimalizace" v rámci 
projektu Zvýšení efektivity fungování SML a DPML v OP LZZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb „Analýza procesů a jejich optimalizace“ v rámci 
projektu „Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města 
Liberce“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a  u k l á d á 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem Process Song, s.r.o., Opletalova 41, 
110 00 Praha 1, IČ: 276 413 68. 

      T: ihned 

USNESENÍ Č. 615/2010 

Výsledek výběrového řízení „Implementace moderních metod procesního a 
projektového řízení“ v rámci projektu Zvýšení efektivity fungování SML a 
DPML v OP LZZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb „Implementace moderních metod procesního a 
projektového řízení“ v rámci projektu „Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a 
Dopravního podniku města Liberce“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

a  u k l á d á 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem Process Song, s.r.o., Opletalova 41, 
110 00 Praha 1, IČ: 276 413 68. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 616/2010 

Výsledek výběrového řízení „Konzultační společnost pro zavedení procesního a 
projektového řízení“ v rámci projektu Zvýšení efektivity fungování SML a 
DPML v OP LZZ 



 61

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb „Konzultační společnost pro zavedení 
procesního a projektového řízení“ v rámci projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na 
Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích“ financovaného 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a   u k l á d á 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem sdružení ATTEST & AQE, vedoucím 
účastníkem sdružení je ATTEST, s.r.o., IČ: 25468243, Jablonecká 19, 460 01 Liberec 1 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 617/2010 

Výsledek výběrového řízení "Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě 
Liberec (a v obcích spadajících do ORP)" v rámci projektu Zvýšení efektivity 
fungování SML a DPML v OP LZZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb „Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě 
Liberec (a v obcích spadajících do ORP)“ v rámci projektu „Zvýšení efektivity fungování 
Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce“ financovaného z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a  u k l á d á 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem Process Song s.r.o., Opletalova 41, 110 
00 Praha 1, IČ: 276 413 68. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 618/2010 

Finanční dary obcím postiženým povodněmi 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s uzavřením smluv o poskytnutí finančního daru obcím Frýdlant, Hrádek nad Nisou a Chrastava a 
obecně prospěšné společnosti Hand for Help 

u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit smlouvy k projednání Zastupitelstvu města 
Liberce. 

T: 09/20010 

USNESENÍ Č. 619/2010 

Schválení předložení projektu "Otevřené město Liberec" do výzvy č. 9 
Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 2.1 
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Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

předložení projektu „Otevřené město Liberec“ do výzvy č. 9 Integrovaného operačního programu, 
oblast intervence 2.1  

a  u k l á d á 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
- zpracovat a předložit projekt „Otevřené město Liberec“ do výzvy č. 9 Integrovaného operačního 
programu (IOP), oblast intervence 2.1 

T: 30.9.2010 
- v případě získání dotace, zajistit ve spolupráci s Ing. Čeňkem Svobodou, vedoucím 
ekonomického odboru, alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu 
„Otevřené město Liberec“ při sestavování rozpočtů SML v následujících letech   

T: dle termínů přípravy rozpočtů 

USNESENÍ Č. 620/2010 

Záměr pronájmu části prostoru v objektu na adrese: ul. Frýdlantská 285/16, 
Liberec 1 (bývalé kino Varšava), a to prostoru restaurace "Maškovka" a přilehlé 
garáže na dobu neurčitou 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

záměr pronájmu části prostoru v objektu ul. Frýdlantská 285/16, Liberec I – Staré Město, a to 
prostoru restaurace „Maškovka“ a přilehlé garáže o celkové výměře 342 m2 na dobu neurčitou  
předem určenému zájemci – současnému provozovateli, panu Zlatku Ganibegovičovi, IČ: 
68257813, bytem: Všeň 139, 512 65 Všeň 

a   u k l á d á 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování návrhu nové nájemní smlouvy 
s podmínkami dle důvodové zprávy a předložit ho radě města ke schválení. 

Termín:  prosinec 2010 

USNESENÍ Č. 621/2010 

Záměr pronájmu části areálu výstaviště pro účely prodeje nábytku a bytových 
doplňků, výstavní a prodejní činnosti 

Rada města po projednání předloženého materiálu 

s c h v a l  u j e 

záměr pronájmu části areálu výstaviště, tj. p.p.č. 2465/1 (9.485m2); p.p.č. 2464 vč. budovy (1.105 
m2); p.p.č. 2465/2 (1.719 m2); p.p.č. 2465/4 vč.budovy č.p. 424 (1.461 m2); p.p.č. 2465/5 (953 m2); 
p.p.č. 2473/1 vč.budovy (819 m2); p.p.č. 2473/2 (trafostanice); p.p.č. 2473/4 (75 m2); p.p.č. 2473/5 
(kotelna); p.p.č. 2473/6 vč.budovy (1.422 m2); p.p.č. 2473/7 (124m2); p.p.č. 2473/8 (120 m2) 
předem určenému zájemci, stávajícímu provozovateli areálu, společnosti BOOM nábytek s.r.o., 
IČ: 25484044, Masarykova 424/5, Liberec 1-Staré Město, a to na dobu neurčitou s 3-měsíční 
výpovědní lhůtou 

a   u k l á d á 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
 zveřejnit tento záměr, dojednat podmínky budoucího pronájmu v konkrétní nájemní smlouvě 
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s tímto předem určeným nájemcem, zajistit vypracování návrhu této smlouvy a  předložit jej ke 
schválení radě města; 

Termín:  prosinec 2010 

USNESENÍ Č. 622/2010 

Pronájem volebních místností 

Rada města po projednání 

s c h v a l  u j e 

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby  
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se subjekty a za podmínek uvedených v 
důvodové zprávě 

a   u k l á d á 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 623/2010 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen - červenec 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í 

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í 

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě, a s 
vypuštěním z kontroly usnesení č. 309/10, 552/10. 

USNESENÍ Č. 624/2010 

Metodická pomoc Ministerstva vnitra ve věci obecně závazné vyhlášky SML č. 
3/2009, o veřejném pořádku 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í 

metodickou pomoc Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení 
dozoru Liberec spočívající v doporučení zrušit čl. VII obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, o 
veřejném pořádku 

a  u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh na zrušení části tohoto obecně 
závazného právního předpisu zastupitelstvu města.  

      T: 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 625/2010 

Činnost orgánů SML za povodní, náklady SML 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

- postup orgánů Statutárního města Liberec v rámci vyhlášeného stavu nebezpečí ve dnech 7. 8. 
2010 až 5. září 2010 
- použití materiálových, lidských a finančních zdrojů SML na řešení mimořádné situace na území 
statutárního města Liberec i v obvodech obcí s rozšířenou působností Liberec a Frýdlant;  

      u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu 
města.  

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 626/2010 

Dar obci Chotyně - nadbytečná cisternová automobilová stříkačka Škoda 706 
RTHP z JSDH Karlinky 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í 

s poskytnutím daru obci Chotyně - nadbytečné cisternové automobilové stříkačka Škoda 706 
RTHP z JSDH  Karlinky 

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit předložení návrhu darování tohoto majetku ke 
schválení zastupitelstvu města. 

      Termín: 9/2010 

USNESENÍ Č. 627/2010 

Žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku Armády ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného majetku Armády ČR ve specifikaci dle 
důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením krizového řízení předložit 
zpracovanou žádost na Ministerstvo obrany ČR, sekce správy majetku, odbor nakládání 
s nepotřebným majetkem 

     Termín: 9/2010 

USNESENÍ Č. 628/2010 

Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

Rada města po projednání            

b e r e  n a  v ě d o m í  

přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Bezpečné město pro seniory a 
zdravotně postižené osoby“ v celkové výši 32.000,-Kč  
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a  u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 
kraje zastupitelstvu města. 
 

USNESENÍ Č. 629/2010 

Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“ 

Rada města po projednání  
s o u h l a s í 

s majetkoprávní operací Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“ (v k.ú. Františkov u Liberce 
p.p.č. 1024/1, k.ú. Ostašov u Liberce p.p.č. 574/1, k.ú Růžodol I p.p.č. 967; 968; 972; 978; 993; 
1000; 1001; 1003; 1015; 1017; 1021; 1025; 1365; 1370; 1451; 1452; 1453; 1456; 1002/1; 1013/2; 
1018/2; 1020/2; 1022/2; 1023/1; 1023/2; 1024/3; 1026/1; 1026/2; 1027/4; 1028/11; 1028/6; 
1363/3; 1363/4; 1363/5; 1363/6; 1363/7; 1364/3; 1364/4; 1364/5; 1364/6; 1374/1; 1374/2; 1418/2; 
1428/1; 1428/10; 1428/11; 1428/12; 1428/13; 1428/14; 1428/16; 1428/18; 1428/19; 1428/20; 
1428/21; 1428/22; 1428/23; 1428/24; 1428/25; 1428/27; 1428/28; 1428/29; 1428/30; 1428/31; 
1428/32; 1428/33; 1428/34; 1428/35; 1428/36; 1428/39; 1428/40; 1428/44; 1428/45; 1428/46; 
1428/48; 1428/52; 1428/59; 1428/9; 1429/1; 1439/1; 1439/10; 1439/11; 1439/13; 1439/2; 1439/4; 
1457/1; 1457/2; 841/2; 841/3; 841/5; 969/1; 969/2; 971/1; 971/2; 973/2; 975/1; 975/2; 975/3; 
983/2; 983/21; 983/3; 994/1; 994/2; 995/1; 995/2; 997/2; 998/1; 998/2; 999/2) Ing. Petru Turkovi, 
Mokrá 240, 460 01  Liberec za kupní cenu 104,908.800,- Kč 

a  u k l á d á 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh majetkoprávní operace Prodej souboru 
pozemků „Letiště Liberec“  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín : 16. 9. 2010 

USNESENÍ Č. 630/2010 

Změna stanov Dopravního podniku města Liberce, a.s. o změna obchodního  

názvu společnosti 

Rada města po projednání, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o změně stanov DPML, a.s. a obchodního názvu společnosti na Dopravní podnik měst  
Liberce a Jablonce n. Nisou, a.s.  

a  p o v ě ř u j e   

Ing. Jiřího Kittnera, primátora města, předložit zastupitelstvu města materiál ke zvolení zástupce 
na jednání valné hromady. 

USNESENÍ Č. 631/2010 

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
při výkonu působnosti valné hromady – projednání a schválení poskytnutí 
nepeněžního plnění v souvislosti a odstraňováním následků živelní pohromy 

Rada města Liberec, která  ve funkci valné hromady jako jediný akcionář společnosti Technické 
služby města Liberce a.s., se sídlem 460 08  Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ 25007017, po projednání 
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s c h v a l u j e 

poskytnutí nepeněžního  plnění  v souvislosti s odstraňováním následků živelní pohromy   

a   u k l á d á 

 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, informovat předsedu představenstva obchodní 
společnosti Technické služby města Liberce a.s. o závěru rady města  

      Termín: 15.9.2010 

USNESENÍ Č. 632/2010 

Návrh na úpravu platu ředitele p. o. Městské lesy Liberec s účinností od 1. října 
2010 

Rada města po projednání            

s c h v a l u j e 

platový postup ředitele p. o. Městské lesy Liberec, Jiřího Blimla, spolu s navrženou úpravou jeho 
měsíčního platu s účinností od 1. října 2010 ve výši dle důvodové zprávy 

a   u k l á d á 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání příslušného platového 
výměru řediteli p. o. Městské lesy Liberec. 

 T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 633/2010 

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. června 2010 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e 

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 24. června 2010, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 634/2010 

Organizační zajištění 7. zasedání zastupitelstva města konaného 16. 9. 2010 

Rada města po projednání  
s c h v a l u j e 
konání 7. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 16. září 2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
4. Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 

Sb. 
5. Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“ 
6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
7. OC Forum – majetkoprávní vypořádání 
8. Městský fond rozvoje bydlení – přijetí daru a inženýrské sítě (splaškové kanalizace) v k. ú. 

Starý Harcov 
9. Smlouva o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace s příslušenstvím 
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10. Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže – majetkoprávní vypořádání 
11. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec pro rok 2010 
12. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. 

pololetí 2010 
13. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře pana Rudolfa Štveráka 
14. Návrh správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu 

prevence SML v rámci III. výzvy roku 2010 
15. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z Fondu 

pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 2. kolo roku 2010  
16. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberec za rok 2009 
17. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009 
18. Zpráva využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009 
19. Změna usnesení ZM č. 60/10 – návrh změny čerpání Fondu pro financování rozvoje 

kulturních příspěvkových organizací 
20. ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 
21. Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt „Druhá etapa úprav 

VKP Příkrý vrch v Ruprechticích“ 
22. Návrh územního plánu – přijetí dotace 
23. Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
24. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Rozvoj 

klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ 
25. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní – škola 

pro Evropu v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové Sady“ 
26. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní – úprava 

parteru v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové Sady“ 
27. Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem v rámci 

projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
28. Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“ 
29. Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM 

UNIVERSIUM, o. p. s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/7 Zastupitelstva města Liberec 
30. Vydání 38. změny územního plánu města Liberec 
31. Vydání 39. změny územního plánu města Liberec 
32. Vydání 43. změny územního plánu města Liberec 
33. Vydání 45. změny územního plánu města Liberec 
34. Vydání 46. změny územního plánu města Liberec 
35. Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec – obvodová městská sběrná komunikace 
36. Vydání 53. změny územního plánu města Liberec 
37. Zadání 66. změny územního plánu – strategická změna – Sportovní areál Ještěd 
38. Nové názvy ulic 
39. MVČR – Metodická pomoc k vyhlášce veřejného pořádku 
40. Povodně 2010 
41. Finanční dary obcím postiženým povodněmi 
42. Dar obci Chotyně – nadbytečná cisternová automobilní stříkačka Škoda 706 RTHP z JSDH 

Karlinky 
43. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí 
44. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zastupitelstva města 
45. Informace, dotazy a podněty zastupite 

 
 
 
 

Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“ 
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II. Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM 
UNIVERSIUM, o. p. s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec 

III. Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2010 
IV. Věcné břemeno – vodovodní přípojka na pozemku p. č. 1443/86, k. ú. Ruprechtice 
V. Věcné břemeno přístupu na pozemek p. č. 4019, k. ú. Liberec 
VI. Privatizace pozemků p. č. 1982/10, p. č. 1982/12, p. č. 1986/6, k. ú. Ruprechtice 
VII.    Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského  
              stadionu Liberec za období leden až červen 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. Ing. František H r u š a, v. r. 
primátor města náměstek primátora 

 
 
Příloha k usnesení č. 584/2010, 594/2010 
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                 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  II. kolo 2010         příloha č. 1.             
 
Tematické zařazení projektu :  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) stipendia 
4) mimoškolní činnost 
5) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požad. 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití 
přísp. 

1 
 

Mateřská škola 
„K orálek“, Aloisina 
výšina 645/55, Liberec 
 

Kdo si hraje, nezlobí 
– keramický kroužek 

4/ 11.000,- 7.000,- 0,- 7.000,- Keramický materiál a 
potřeby 

2 
  

Mateřská škola 
„K orálek“, Aloisina 
výšina 645/55, Liberec 

Němčina se 
Sluníčkem – 
odbourávání 
jazykových bariér a 
získávání 
mezikulturních 
kompetencí 
 

4/ 27.250,- 23.250,- 6.000,- 17.250,- Lektorné 

3 Mateřská škola 
„K orálek“, Aloisina 
výšina 645/55, Liberec 

Hrajeme si 
s angličtinou – Come 
and play 
 

4/ 27.250,- 23.250,- 6.000,- 17.250,- Lektorné 

4 Střední zdravotnická 
škola a Vyšší 
odb.škola 
zdravotnická, Liberec 

8. ročník „Liberecké 
psychologické dny“ 

2/,5/ 42.000,- 26.000,- 17.000,- 9.000,- Lektorné, kancelářské 
potřeby 
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5 Střední zdravotnická 
škola a Vyšší 
odb.škola 
zdravotnická, Liberec 

Brožura k projektu 
„Vliv 2. světové války 
na naše rodiny“ 

2/ 
Převod 

z Kulturního 
fondu 

2.500,- 2.500,- 2.500,- 0,- Tisk 

6 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Besedy se 
spisovatelkou Petrou 
Braunovou 

1/ 
Převod 

z Kulturního 
fondu 

3.000,- 3.000,- 0,- 3.000,- Honoráře 

7 Rada rodičů a pěvecký 
sbor Výšinka při ZŠ 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Abeceda – 
interaktivní učebnice 
pro 1. třídy 

1/ 
Převod 

z Kulturního 
fondu 

119.000,- 95.000,- 95.000,- 0,- Grafika a tisk učebnice, 
nahrání a výroba CD a 
DVD 

8 Technická univerzita 
v Liberci, 
Studentská 1402/2 

Studijní pobyt 
studentů EF TUL na 
univerzitě St. Gallen 
pod záštitou 
Kooperace St. Gallen 
- Liberec 

3/ 301.000,- 100.000,- 0,- 100.000,- Stipendium 

9 Základní škola, 
Liberec, Švermova 
144/38  

Výtvarný seminář a 
dílna 

4/ 27.000,- 24.000,- 0,- 24.000,- Keramický, výtvarný, 
pracovní  materiál a 
potřeby, papíry 

10 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, Liberec, 
Tovačovského 166/27 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

1/,2/ 25.000,- 25.000,- 0,- 25.000,- Výtvarný, keramický 
materiál a potřeby 

11 Mateřská škola, 
Liberec, Klášterní 
466/4 

Jazyk sousedů pro 
předškoláky - němčina 

2/,4/,5/ 83.000,- 75.000,- 15.000,- 60.000,- Lektorné, učební 
pomůcky, odborná 
literatura, tematické 
okruhy 

12 Mateřská škola, 
Liberec, Klášterní 
466/4 

Rozvoj dětí 
předškolního věku 
s očními vadami 
 

2/ 25.000,- 20.000,- 0,- 20.000,- Didaktické učební 
pomůcky a hry 
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13 Rodinné centrum 
Žirafa, Liberec, 
Boženy Němcové 54/9 

Dětství nás baví 4/ 180.000,- 50.000,- 22.000,- 28.000,- Výtvarný, pracovní, 
keramický a kancelářský 
materiál a potřeby, 
honorář,lektorné, 
pronájem sálu 

14 Základní škola 
Liberec, Česká 354 

1. Prales na Ještědu 
2. Putování skřítků 

2/,4/ 201.250,- 132.500,- 132.500,- 0,- Vzdělávací kurz pro žáky 

15 Amos o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec 

Den splněných přání 4/ 206.000,- 145.800,- 40.300,- 105.500,- Výtvarný, pracovní, 
keramický materiál a 
potřeby, řezbářství, 
šperkařství, suroviny na 
přípravu domorodých 
specialit,materiál na 
kostýmy, kulisy a 
rekvizity,studijní CD a 
DVD,pronájem prostor, 
piána, ozvučení,osvětlení, 

16 Rada rodičů při ZŠ 
Aloisina výšina 642, 
Liberec 

Liberec – moje město-
moje historie 

1/,2/,5/ 13.500,- 12.000,- 2.000,- 10.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, látky na kulisy, 
lektorné 

17 Středoškolský klub 
ASK ČR při 
Gymnáziu F. X. Šaldy, 
Liberec, Partyzánská 
530/3 

HIV – cesty 
komunikace 

1/,2/,4/ 90.000,- 38.000,- 8.000,- 30.000,- Výtvarný materiál a 
potřeby, materiál na 
kostýmy a kulisy, 
pronájem techniky, 
pronájem prostor 

18 Liberecký institut pro 
psychoterapii a 
psychosomatiku, 
o.p.s., Liberec, 
Jáchymovská 385/25  

Dvouletý výcvik 
v profesních 
dovednostech pro 
pracovníky 
v pomáhajících 
profesích 

2/ 106.000,- 43.500,- 5.000,- 38.500,- Kancelářské potřeby, 
lektorné, nájemné 
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19 Základní umělecká 
škola, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

První koncert 2/,4/ 22.000,- 13.500,- 0,- 13.500,- Pronájem sálu a židlí, 
osvětlení a ozvučení, 
stěhování a doprava 
praktikáblů 

20 AGAPE  Sdružení pro 
podporu a rozvoj 
aktivit dětí ZŠ Starý 
Harcov, Revírní 84, 
Liberec  

Adventní dílny 2010 4/ 23.528,- 20.028,- 8.028,- 12.000,- Lektorné, materiál na 
dílny:malování na 
hedvábí, pečení 
perníčků,výroba 
proutěných 
ošatek,adventních 
věnců,přáníček, šperků 

21 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Třída, můj pokojíček 
II. 

1/,4/ 30.220,- 30.220,- 30.220,- 0,- Výtvarné potřeby, barvy, 
honoráře,lektorné 

22 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Vánoční posezení 
s přáteli školy 

4/ 28.000,- 28.000,- 28.000,- 0,- Lektorné, materiál na 
výrobu kulis a kostýmů, 
pohoštění 

23 DOCTRINA-základní 
škola, s.r.o.,Liberec, 
Na Perštýně 404/44 

Založení anglické 
knihovny a klubu 
anglické četby 

4/ 40.000,- 9.000,- 9.000,- 0,- Lektorné, nákup časopisů 
a knih 

24 DOCTRINA-základní 
škola, s.r.o.,Liberec, 
Na Perštýně 404/44 

Výzdoba Domova 
seniorů Vratislavice 
nad Nisou a exteriérů 
školy keramickými 
prvky 

4/ 70.000,- 20.000,- 5.000,- 15.000,- Keramický materiál  

25 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Multimediální 
program „Příběhy 
z jiných zemí“ 

2/ 7.500,- 7.500,- 0,- 7.500,- Honoráře 

26 SRPDŠ při Základní 
škole Liberec, Lesní 
14 

Učíme se společně 1/,2/,4/,5/ 82.000,- 76.000,- 50.000,- 26.000,- Výtvarný, kancelářský 
materiál a potřeby  
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27 SRPDŠ při Základní 
škole Liberec, Lesní 
14 

Hrátky 4/,5/ 68.000,- 43.000,- 43.000,- 0,- Odměny pro děti, 
společenské hry, 
kancelářské, papírenské a 
výtvarné potřeby, knihy  

28 SRPDŠ při Základní 
škole Liberec, Lesní 
14 

Angličtina hrou – 
mimoškolní činnost 
dětí 

1/,4/,5/ 46.000,- 20.000,- 2.500,- 17.500,- Kancelářské potřeby, 
výukový program, 
potřeby pro dramatickou 
výchovu, pomůcky pro 
interaktivní hry,anglické 
knihy a časopisy,audio a 
video nahrávky, 
kopírovací služby 

29 SRPDŠ při Základní 
škole Liberec, Lesní 
14 

Expedice do vesmíru 1/,2/,5/ 118.000,- 89.000,- 89.000,- 0,- Odměny pro děti, 
kancelářské, výtvarné, 
galanterní potřeby, 
výukový program, 
encyklopedie, plakáty, 
nástěnné tabule, 
zpracování foto a video 
dokumentace, tisk 

30 SRPDŠ při Základní 
škole Liberec, Lesní 
14 

Den otevřených dveří 1/,4/,5/ 32.000,- 24.000,- 24.000,- 0,- Odměny pro děti, drobné 
pohoštění, kancelářské a 
výtvarné potřeby, tisk, 
zpracování foto a video 

31 Školní sportovní klub 
při DOCTRINA-
základní škola, s.r.o., 
Na Perštýně 404/44 

Tancujte s námi 4/ 21.000,- 16.000,- 0,- 16.000,- Látky na kostýmy, 
materiál na výzdobu a 
rekvizity 

32 Školní sportovní klub 
při DOCTRINA-
základní škola, s.r.o., 

Čertovský telefon 4/ 16.000,- 12.000,- 12.000,- 0,- Látky na kostýmy, 
materiál na výzdobu 
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Na Perštýně 404/44 
 

33 LOS – Liberecká 
občanská společnost 
o.s., Na pískovně 669  
 

Procházky po Liberci 1/ 45.000,- 30.000,- 
 

11.000,- 19.000,- Kancelářské potřeby, 
pronájem prostor, tisk 

34 Romský život,o.s., 
Liberec, Lomená 
401/8 

Romská taneční a 
vokálně 
instrumentální 
skupina 

4/ 23.900,- 18.900,- 0,- 18.900,- Lektorné 

35 Dance4you Liberec, 
o.s., Maškova 108 

Volnočasové aktivity 
Dance4you Liberec 

1/,4/ 26.413,- 17.100,- 7.100,- 10.000,- Výtvarné, pracovní a 
kancelářské potřeby, 
materiál na výrobu kulis 

36 Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje,o.s., 
Dětská 746, Liberec 

Volnočasové 
programy pro děti a 
mládež 

1/,4/ 32.500,- 17.000,- 8.000,- 9.000,- Kancelářský, výtvarný a 
pracovní materiál, tisk 

37 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 80 

Ostašovské Vánoce 4/ 30.200,- 30.200,- 11.500,- 18.700,- Vánoční dekorace, 
suroviny na pečení 
cukroví, výtvarný a 
pracovní materiál, 
pronájem plošiny a 
stánků, ozvučení 

38 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 80 

Výtvarka trochu jinak 4/ 22.500,- 22.500,- 6.500,- 16.000,- Desky na výkresy, 
výtvarný a pracovní 
materiál, pronájem 
spol.místnosti,kopírování 

39 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 80 

Dobrodružství v 
přírodě 

4/ 25.000,- 25.000,- 0,- 25.000,- Lektorné, pronájem 
školících prostor 

40 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 80 
 

Dívčí klub 4/ 15.000,- 15.000,- 8.000,- 7.000,- Výtvarný, pracovní 
materiál a potřeby 
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41 Celia-život bez lepku 
o.s., Nová Ves 198 

Proč některé děti drží 
bezlepkovou dietu 

2/ 51.700,- 34.000,- 34.000,- 0,- Honoráře, grafické 
zpracování a zhotovení 
CD, tisk edukačního 
materiálu 

42 RNDr. Klára Císařová, 
Ph.D. 

Den s Karlem Krylem 
+ doprovodný kulturní 
večer na půdě 
Technické university 
v Liberci 

2/,4/ 56.000,- 26.000,- Převod do 
kulturníh
o fondu 

0,- Příprava a realizace 
přednášek a seminářů, 
realizace webu a pořízení 
záznamů, studijní 
materiály, občerstvení 

 celkem   2.422.211,- 1.489.748,-  725.600,-  

 
 
 
 
Schválené finanční prostředky FPRV SML pro rok 2010            1.450.000,00 Kč  
převod zůstatku za loňský rok k 31. lednu 2010                                90.172,01 Kč 
čerpáno v 1. kole 2010                                                                        -804.991,00 Kč  
vrácené finanční prostředky v roce 2010                                            58.711,00 Kč 
celková částka k rozdělení pro 2. kolo 2010                                      793.892,01 Kč 
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Harmonogram veřejného projednání konceptu nového územního plánu Liberce 

listopad 2010  představení konceptu Radě města 

prosinec 2010   vystavení konceptu, zahájení informační kampaně 

leden 2011  konání besed 

únor 2011  veřejné projednání ve smyslu § 48 stavebního zákona 

březen 2011  vyhodnocení výsledků projednání 

duben 2011  vypracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 

květen  2011  schválení pokynů pro zpracování návrhu na zasedání zastupitelstva 
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