
 

U S N E S E N Í  
 Z 1.  ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 11.1.2011 

USNESENÍ Č. 1/2011 

Delegace zástupců Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. na 
valnou hromadu 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

zástupci města Liberce na valné hromadě Dopravního podniku města Liberce a Jablonce n. N., a. 
s., aby navrhl odvolání stávajících zástupců Statutárního města Liberec ve statutárních orgánech, 
tj. v představenstvu a dozorčí radě a zároveň jmenování nových členů představenstva a dozorčí 
rady podle navrženého seznamu: 
 
Představenstvo: 
Roman Šotola, předseda představenstva         zástupce za ČSSD 
Bohumil Kašpar                                              zástupce za ČSSD 
doc. PhDr. David Václavík, Ph. D.                 zástupce za Liberec občanům 
Mgr. Věra Rosenbergová   zástupce za Liberec občanům 
zástupce za Změna pro Liberec - nebyl navržen žádný člen                         
Ing. Jiří Veselka, MBA                                   zástupce za USZ 
 
Dozorčí rada: 
Ing. Jiří Kittner                                                zástupce za ODS 
zástupce za stranu Změna pro Liberec - nebyl navržen žádný člen 
zaměstnanec Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. 

       

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 93/058 ze dne 17.12.1993   
Tento bod nebyl schválen.    

USNESENÍ Č. 2/2011 

Převod jednotek a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na 
pozemcích 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s převodem následujících jednotek a spoluvlastnických podílů do vlastnictví Statutárního města 
Liberec: 
 
1) bytové jednotky č. 1614/4 o výměře podlahové plochy 62,29 m2, v 1. nadzemním podlaží domu 
č.p. 1614 v ul. Křížová, Liberec 30, postaveného na pozemku p.č. 2209/71 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, se spoluvlastnickým podílem 6229/152551 na společných částech domu č. p. 1614 a 
spoluvlastnickým podílem 6229/152551 na stavebním pozemku p.č. 2209/71 

 
2) spoluvlastnického podílu 6229/152551 na pozemku p.č. 2209/1, orná půda, v k.ú. Vratislavice 
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nad Nisou 
 

3) bytové jednotky č. 1615/13 o výměře podlahové plochy 75,46 m2, ve 3. nadzemním podlaží 
domu č.p. 1615 v ul. Ořechová, Liberec 30, postaveného na pozemku p.č. 2209/73 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, se spoluvlastnickým podílem 7546/152551 na společných částech domu 
č.p. 1615 a spoluvlastnickým podílem 7546/152551 na stavebním pozemku p.č. 2209/73 

 
4) spoluvlastnického podílu 7546/152551 na pozemku p.č. 2209/97, orná půda, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou 

a  u k l á d á  

paní Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora pro sociální a zdravotní oblast, předložit  
materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: ihned                                                                

USNESENÍ Č. 3/2011 

Žádost příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec o navýšení 
kapacity v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru 
SLUNÍČKO Liberec, p.o. na počet lůžek 10 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 4/2011 

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby "noclehárna" pro muže s 
kapacitou 12 osob v objektu Kateřinská č.p. 156, Liberec XVII 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování sociální služby "noclehárna" pro muže s kapacitou 12 osob 
v objektu Kateřinská č.p. 156, Liberec XVII s občanským sdružením Naděje 

a  u k l á d á  

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis smlouvy 
s občanským sdružením Naděje dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 5/2011 

Výměna bytů v domech zvláštního určení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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Brunovi Robertovi výměnu bytu č.18 o velikosti 1+0 v DPS Borový vrch 1031, Liberec 14 za 
byt č.311 o velikosti 1+kk v DPS Krejčího 1174, Liberec 6 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvu 
s Brunou Robertem. 

T: únor 2011 

USNESENÍ Č. 6/2011 

Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy, Liberec, 
Klášterní 466/4, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitelku Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 
Bc. Danu Halberstadtovou 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4.     

T: leden  2011 

USNESENÍ Č. 7/2011 

Platový výměr PaedDr. Kamily Podrápské, Ph.D., ředitelky Mateřské školy,  
Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr PaedDr. Kamily Podrápské, Ph.D., ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 
466/4, příspěvkové organizace, ke dni 1. 2. 2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 8/2011 

Stanovení kapacity Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání  

n a v r h u j e  s t a n o v i t   

1. kapacitu Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9,  příspěvkové organizace na počet 140 dětí, 
s účinností k 1. únoru 2011,  
2. kapacitu zařízení školního stravování (školní jídelny – výdejny)  při Mateřské škole, Liberec, 
Gagarinova 788/9, příspěvkové organizaci na počet 140 stravovaných, s účinností k  1. únoru  
2011 
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a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat Krajský úřad 
Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 

T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 9/2011 

Čestné prohlášení zřizovatele 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Korytáře, primátora města, k podpisu čestného prohlášení Statutárního města Liberec, 
jako zřizovatele příspěvkové organizace Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, předložit čestné prohlášení  
k podpisu primátorovi města Liberec.         

T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 10/2011 

Zrušení usnesení Rady města Liberec č. 698/2010 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení Rady města Liberec č. 698/2010 ze dne 3. prosince 2010. 

USNESENÍ Č. 11/2011 

Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního odpadu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce 280 ks kontejnerů o objemu 360 litrů pro separaci využitelné složky 
komunálního odpadu (nápojový karton) s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 19, 
14021, Praha 4 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, aby uzavřela s firmou EKO-KOM a. s. 
příslušnou smlouvu o výpůjčce. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 12/2011 

Záměr - Oprava kouřových kanálů kremačních pecí libereckého krematoria 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Záměr - Oprava kouřových kanálů kremačních pecí libereckého krematoria 
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dle projektové dokumentace „Oprava kouřových kanálů kremačních pecí“ zpracovatele PKI-
Teplotechna, s.r.o. z roku 2010 

a  u k l á d á  

Ing.Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
zajistit vypsání výběrové řízení na zhotovitele prostřednictvím oddělení právních služeb odboru 
právního a veřejných zakázek        
   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 13/2011 

Revitalizace Rochlice – založení projektu, výběrového řízení na zhotovitele stavby         

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e                      

1.doplnění Rondelu 01 do založeného projektu „Revitalizace Rochlice“ a jeho inovovaný 
obsahový a finanční rámec, který obsahuje revitalizaci III. etapy (Rondel 01, 02, 03) a V. etapy, za 
respektování podmínek Integrovaného operačního programu, 
2.financování projektu „Revitalizace Rochlice“, 
3.časový harmonogram akce „Revitalizace Rochlice“, 
4.návrh na vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na   
dodavatele stavebních prací výše uvedené akce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných   
zakázkách v platném znění, 
5.předložený návrh „Zadávací dokumentace“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, pro realizaci akce „Revitalizace Rochlice“, 
6.vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s akcí „Revitalizace Rochlice“, 
7.složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
komise pro otevírání obálek:  
1.zástupce firmy VYBER, s. r. o. 
2.zástupce regionální rady Centra regionálního rozvoje 
3.PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora                                  
4.Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora                                             
5.Lukáš Martin, náměstek primátora                                            
6.Ing. Jiří Rutkovský, člen rady města                                    
 
návrh náhradníků členů komise: 
1.Mgr. Květoslava Morávková, člen rady města 
2.Roman Šotola, člen rady města 
3.Bc. Zuzana Kocumová, náměstek primátora 
4.Mgr. Věra Rosenbergová, člen rady města 
 
složení komise pro posouzení nabídek:  
1.zástupce firmy VYBER, s.r.o. 
2.zástupce regionální rady Centra regionálního rozvoje  
3.David Novotný, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru TS MML 
4.Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru PR MML 
5.Mgr. Jan Korytář, primátor SML 
6.PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora 
7.Ing. Jiří Rutkovský, člen rady města 
8.Bc Jiří Šolc, náměstek primátora 
9.Lukáš Martin, náměstek primátora 
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10.Doc. PhDr. David Václavík, PhD., člen rady města 
11.Roman Šotola, člen rady města 
 
návrh náhradníků členů komise: 
1.Mgr. Květoslava Morávková, člen rady města  
2.Ing. František Chalupný 
3.Bc. Zuzana Kocumová, náměstkyně primátora 
4.Mgr. Věra Rosenbergová, člen rady města 
5.Kamil Jan Svoboda, člen zastupitelstva města 
6.Martina Rosenbergová, náměstkyně primátora 
7.Jana Kašparová, člen zastupitelstva města 
8.Ing. Jitka Píšová, zástupce odboru TS MML 
9.Markéta Dörflerová, DiS., zástupce odboru PR MML 
                                                

a  u k l á d á  

1. Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
a) v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, administraci a  
      vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací   
      na akci „Revitalizace Rochlice“,  

T : 03/2011 – kontrolní, 
 
b)   po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení na akci „Revitalizace Rochlice“,  
      předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 04/2011, 
c) projednat s odborem ekonomiky průběh financování akce „Revitalizace Rochlice“  
       z revolvingového úvěru 

T: 02/2011   

 
2. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
    zajistit zpracování a podání projektové žádosti k poskytovateli dotace 

T: kontrolní 2/2011 

USNESENÍ Č. 14/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec - stanovení priorit pro 
uplatnění žádosti o dotaci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

průběžnou informaci o  plnění usnesení č. 3662/2010 z 5. mimořádného zasedání rady města  
konaného dne  29.9.2010    

s c h v a l u j e    

seznam stanovení priorit akcí  „Povodňové škody na komunikacích“, který bude postoupen na 
Krajský úřad Libereckého kraje a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR při uplatnění žádosti o dotaci:  
 
1.Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická  
2.Oprava opěrné zdi U Podjezdu  
3.Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Minoňská a Českolipská  
4.Oprava odvodnění a komunikace  - ul. K Bucharce  

            6



5.Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská  
6.Oprava odvodnění komunikace v ul. Horská v Liberci  
7.Svárovská ul.  
8.Jahodová ul.  
9.Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok  
10.Oprava konstrukce vozovky a silničního tělesa v ul. Kopeckého v Liberci  
11.Most  Karlovská v Liberci  
12.Oprava nábřežní zdi v ul .Tichá v Liberci  
13.oprava odvodnění v- ul. Křižanská  
14.Úprava odvodnění  - ul. Novinská propus. č. 1, 2 
15.Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova v Liberci  
16.Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch 
17.Oprava odvodnění komunikace v ulicích Ostašovská a Karlovská v Liberci  
18.Oprava vozovky pod sil. mostem  I/35 a žel. mostem ČD v ul. Železniční v Liberci   
19.Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárovská v Liberci   
20.Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánková v Liberci  
21.Oprava odvodnění v ul. Volgogradská  
22.Oprava odvodnění v ul. Sáňkařská  

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru technické správy 
veřejného majetku, aby ve spolupráci s Ing. Vereščákem a Ing. Kubicou předložil informaci o 
možnostech čerpání dotace z programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce na likvidaci povodňových 
škod. 

 

Přijetí daru  

autobusové zastávky na Dobiášově ul. v Liberci  od společnosti  General        
Bottlers ČR, s.r.o 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 15/2011 

Přijetí daru  

přechod pro chodce Broumovská ul. v Liberci od společnosti 3 M Česko, spol. 
s r.o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením „Darovací smlouvy“ přijetí daru  „Přechod pro chodce Broumovská ul. v Liberci“ se 
společností 3 M Česko, spol. s r.o., IČ 411 956 98, se sídlem V Parku 2343/24,  148 00 Praha 4 –  
v celkové hodnotě  570.000,-  Kč vč. DPH,                          

   b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh textu „Darovací smlouvy pro stavbu - přechod pro chodce Broumovská ul. 
v Liberci“,  

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1) zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Přechod pro chodce Broumovská ul.  
     v Liberci “ ke schválení zastupitelstvu města,  

T: 01/2011 
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2) po schválení přijetí daru „Přechod pro chodce Broumovská ul. v Liberci “            
    zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

T: 02/2011 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 16/2011 

Majetkoprávní operace  

Oprava mostu ul. Ostašovská 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e ,  

aby pro úspěšnou realizaci akce „Oprava mostu v ul. Ostašovské“ byl uzavřen následující smluvní 
dokument:  
„Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie“ v rámci zajištění realizace akce „Oprava  mostu v ul. Ostašovské“, a 
to mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem 
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, s předběžným odhadem realizačních nákladů ve výši  
448.115,- Kč, vč. zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti     

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu níže uvedené smlouvy:    
 „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie,  mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ 24729035,  

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, po schválení smluvního dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření.  

KT:02/2011 

USNESENÍ Č. 17/2011 

Majetkoprávní operace   

Most přes Harcovský potok - Josefinino údolí 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e ,  

aby pro úspěšnou realizaci akce „Most přes Harcovský potok Josefinino údolí“ byly uzavřeny 
následující smluvní dokumenty:  

 
1.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s  Povodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové a Statutárním městem Liberec, kdy předmětem věcného 
břemene je část pozemkové parcely č. 6167/1 v k.ú. Liberec, obec Liberec, kdy roční úplata za 
věcné břemeno  činí 35,-Kč/ m2 plochy,  
 
2.„Smlouva o souhlasu s provedením stavby“ se společností Banccaros, a.s., IČ 281 772 07 se 
sídlem Tř. 5. května 1082, 289 11 Pečky a Statutárním městem Liberec, kdy předmětem 
dočasného záboru je část pozemkových parcel č. 2612/1, 2608/1 vše v  k.ú. Liberec, obec Liberec, 
tento dočasný zábor je bez věcného a finančního plnění,   
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b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené návrhy textů níže uvedených smluv:    
1. „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ s  Povodím Labe, státní  
    podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,  
 
2.  „Smlouva o souhlasu s provedením stavby“ se společností Banccaros, a.s., IČ  
281 772 07 se sídlem  tř. 5. května 1082,  289 11 Pečky                  

a  u k l á d á    

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, po schválení smluvních dokumentů v radě města zajistit jejich uzavření  
 
1. „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ s  Povodím Labe, státní  
    podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,  

 
2.  „Smlouva o souhlasu s provedením stavby“ se společností Banccaros, a.s., IČ  
     281 772 07 se sídlem  tř. 5. května 1082, 289 11 Pečky.                  
 
 

  KT:02/2011 

USNESENÍ Č. 18/2011 

Běžná údržba komunikací, dopravního značení, mostů a veřejné zeleně 

Smluvní vztah mezi Technickými službami města Liberce a městem Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu,                          

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1) převést v rámci prvního rozpočtového opatření finanční částku 600.000,- Kč z rozpočtové 
položky č. 210480750003 - 3745-5169 Údržba komunikací vč. příslušenství a zeleně odboru 
technické správy veřejného majetku do rozpočtu Městské policie Liberec,  

T: 02/2011 

 
2) převést v rámci prvního rozpočtového opatření finanční částku 200.000,- Kč z rozpočtové 
položky č. 210480750003 - 3745-5169 Údržba komunikací vč. příslušenství a zeleně odboru 
technické správy veřejného majetku do rozpočtové položky číslo 210420950014 – 2212-5171 
 
3) z 210420950014 – 2212-5171 Havarijní opravy komunikací odboru technické správy veřejného 
majetku a následně v souladu s interní směrnici tajemníka č. 02T  města Liberec zajistit nákup 
svislého dopravního značení včetně jejich předání Městské policii Liberec,  

T: 02/2011 
 

4) ve spolupráci s Městskou policií Liberec připravit provozní pokyn ve věci hlášení a označování 
komunikačních havárií a následně v termínu od 1.3.2011 zajistit plnění tohoto pokynu,   

T: 02/2011  
 
5) v souladu s důvodovou zprávou předložit Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 4210/06/0009 a 
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za součinnosti se společností Technické služby města Liberce a.s.  jej předložit radě města Liberce 
ke schválení,   

T: 02/2011  
 
6) zařadit do rozpočtu odboru TS na rok 2012 a následující roky finanční částku ve výši 400.000,- 
Kč na úhradu zajištění výkonu pohotovosti BESIP spojených s označováním komunikačních 
havárií a usměrňování dopravy na nesjízdných úsecích a jejich objížděk včetně zajišťování 
označování komunikačních havárií,   

T: 09/2011 – kontrolní 
 

7) zajistit plnění důvodové zprávy,   

T: 02/2011 
  
8) předložit radě města ke schválení návrh smluvních podmínek na štěpkování dřevní hmoty ve 
vlastnictví města Liberec,   

T: 05/2011  

USNESENÍ Č. 19/2011 

1. Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátočí 

Založení projektu, návrh řešení a stanovení postupu při odstranění havarijního 
stavu   

2. Diagnostika skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n  a  v ě d o m í  

důvodovou zprávu „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátočí“, 

s c h v a l u j e  

1) založení projektu „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátočí“, 
2) zařazení stavební realizace projektu do plánu činnosti odboru technické správy veřejného 
majetku na rok 2011, 
3) vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS 
včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) na 
akci, 
4) složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše 
uvedené dokumentace, a to: 
 
komise pro otevírání obálek:  
1.zástupce firmy VYBER, s. r. o. 
2.zástupce regionální rady Centra regionálního rozvoje 
3.Mgr. Květoslava Morávková, člen rady města                                  
4.Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora                                             
5.Lukáš Martin, náměstek primátora                                            
6.Ing. Jiří Rutkovský, člen rady města                                    
 
návrh náhradníků členů komise: 
1.PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora 
2.Roman Šotola, člen rady města 
3.Bc. Zuzana Kocumová, náměstek primátora 
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4.Mgr. Věra Rosenbergová, člen rady města 
 
složení komise pro posouzení nabídek:  
1.zástupce firmy VYBER, s.r.o. 
2.zástupce regionální rady Centra regionálního rozvoje  
3.David Novotný, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru TS MML 
4.Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru PR MML 
5.Mgr. Jan Korytář, primátor SML 
6.Mgr. Květoslava Morávková, člen rady města 
7.Ing. Jiří Rutkovský, člen rady města 
8.Bc Jiří Šolc, náměstek primátora 
9.Lukáš Martin, náměstek primátora 
10.Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., člen rady města 
11.Roman Šotola, člen rady města 
 
návrh náhradníků členů komise: 
1.PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora  
2.Ing. František Chalupný 
3.Bc. Zuzana Kocumová, náměstkyně primátora 
4.Mgr. Věra Rosenbergová, člen rady města 
5.Kamil Jan Svoboda, člen zastupitelstva města 
6.Martina Rosenbergová, náměstkyně primátora 
7.Jana Kašparová, člen zastupitelstva města 
8.Ing. Jitka Píšová, zástupce odboru TS MML 
9.Markéta Dörflerová, DiS., zástupce odboru PR MML 
 
5) záměr zajištění diagnostiky skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Liberec  
6) návrh financování projektu „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na 
Zátočí“ a zajištění diagnostiky skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Liberec  

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 
1) prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek zajistit: 
- vyhlášení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení pro 
realizaci projektu „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátočí“ 
- zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK 
- vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 02/2011– kontrolní, 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu, 

T: 03/2011- kontrolní, 
3) zpracovat návrh zadávacích podmínek pro  výběr dodavatele stavebních prací a předložit ho ke 
schválení radě města,   

T: 06/2011– kontrolní 
 
4) objednat u firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., IČ 44564996, Svobody 814/95, 460 
15 Liberec 15  zpracování posudků skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Liberec  

T: 01/2011- kontrolní 
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USNESENÍ Č. 20/2011 

Změny personálního obsazení povodňové komise Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

členy povodňové komise Statutárního města Liberec: 
Milana Šíra 
Ing. Ondřeje Červinku  
Naděždu Jozífkovou 
Ing. Iva Palouše 

j m e n u j e   

členy povodňové komise Statutárního města Liberec: 
Lukáše Martina – v komisi bude vykonávat funkci 1. místopředsedy  
PhDr. Jaromíra Baxu – v komisi bude vykonávat funkci 2. místopředsedy  
Bc. Jiřího Šolce 
Bc. Zuzanu Kocumovou 

a  u k l á d á  

Mgr. Ing. Ivaně Řimnáčové, vedoucí odboru životního prostředí, připravit pro členy povodňových 
komisí příslušné školení  
 

T: do 30. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 21/2011 

Zřízení komisí Rady města a jejich personální obsazení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. komisi pro privatizaci nemovitostí, 
komisi pro výběrová řízení, komisi humanitní, komisi dopravy, komisi zdraví, komisi pro rozvoj 
města, komisi pro investice a výběr investorů, komisi kultury a památkové péče, komisi sportovní, 
komisi pro prevenci, komisi pro ekologii, komisi občanských obřadů, komisi občanských 
záležitostí a komisi pro spolupráci s partnerskými městy 

a  o d v o l á v á  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. všechny předsedy a členy těchto 
komisí Rady města Liberec; 

z ř i z u j e  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. komisi humanitní, komisi sportovní, 
komisi pro rozvojové projekty a výběr investorů,  komisi pro výběrová řízení a prodej majetku, 
komisi pro životní prostředí, komisi dopravy a komisi pro spolupráci s partnerskými městy 

a  j m e n u j e  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. nové předsedy a členy komisí takto: 
 

1.Komise humanitní 
Jana Kašparová, předsedkyně 
MUDr. Kateřina Absolonová 
Mgr. Šárka Tischerová 
Adam Dušek 
Petr Šimko 
Mgr. Eva Pospíšilová Kočárková 
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Robert Prade 
Anna Švejdová 
Helena Hýbnerová 

 
3. Komise sportovní  
Roman Šotola, předseda 
Bc. Dagmar Vízková 
David Doležal 
Karel Hampl 
Michal Bošek 
Tomáš Erben 
Barbora Svatošová 
Roman Jungwirth 
Ing. Jiří Veselka, MBA 
Anna Švejdová 
Přemysl Samšiňák 

 
5. Komise pro rozvojové projekty a výběr investorů 
Ing. František Chalupný, předseda 
Josef Jadrný 
Ing. arch. Marie Procházková 
Mgr. Květoslava Morávková 
Ing. Roman Vacek 
Ing. Pavel Tomeš 
Ing. Robert Korselt 
Ing. Kateřina Červená 
Daniel Svatoš 
Ing. Milan Šulc 
Ing. Oldřich Machaň, CSc. 

 
7. Pro výběrová řízení a prodej majetku 
Lukáš Palán, předseda 
Ing. Alena Dvořáčková 
Mgr. Jaroslav Tauchman 
Mgr. Květoslava Morávková 
Ing. Pavel Tomeš 
Martin Sepp 
Dagmar Říhová 
Ing. Tomáš Princ 
Mgr. Petr Černý 
Ing. Rudolf Jágr 
 
8. Komise pro životní prostředí 
Ing. Martin Dušek, předseda 
Ing. Karolína Hrbková 
Mgr. Ondřej Petrovský 
Mgr. Martina Burešová 
Daniel Horáček 
Jan Fojtík 
Soňa Ceralová 
Mgr. Vladimír Cvrček 
Věra Dostrašilová 
Helena Hýbnerová 
  
9. Komise dopravy 
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Ing. Jiří Rutkovský, předseda 
Ing. Martin Švancar 
Ctibor Vimmer 
Ing. Petr Henych 
Milan Šír 
Petr Štraus 
Martin Sepp 
Ing. Miloš Matoušek 
Ing. Josef Ježek 
Ing. Bohuslav Kabátek 
Jiří Bělohlávek 
 
 
10. Komise pro spolupráci s partnerskými městy 
Dipl. Soz.-Päd. Robert Schiller, předseda 
Mgr. Aneta Rozkovcová 
Mgr. Šárka Tischerová 
Ondřej Steger 
Egon Wiener 
Václav Nechvíle  
Ing. Petr Šourek 
Mgr. Pavel Maškarinec 
Mgr. Dagmar Vilhelmová 
JUDr. Josef Vondruška 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Mgr. Jan Korytář, v. r. Martina Rosenbergová,  v .  r .  
primátor města náměstkyně primátora 


