
 

U S N E S E N Í  
 Z 2.  ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 18.1.2011 

USNESENÍ Č. 22/2011 

Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady Liberecká IS, a.s. (IČ 25450131; se sídlem 
Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01) dle ust. § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 18. ledna 2011: 
 
1.všechny členy představenstva této společnosti, a sice: 
- předseda představenstva Ing. Ondřej Červinka, 
 - místopředseda představenstva Hynek Tampier,  
- Mgr. Alois Čvančara,  
- Ing. Petr Olyšar,  
- Michal Wildner,  
 
2.všechny členy dozorčí rady této společnosti, a sice: 
- předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová,  

      - Michael Dufek,  
      - Ing. Petr Lajtkep,  
  

a  v o l í     

 
      s účinností od 18. ledna 2011: 

1.členy představenstva této společnosti, a sice: 
- Bc. Jiří Šolc 
- Milan Šír 
- Michal Wildner 
- Mgr. Jan Berki 
- Ondřej Steger 

2.členy dozorčí rady této společnosti, a sice: 
- RNDr. Michal Hron 
- Miloslav Lomič 
- Ing. Ondřej Červinka 
 
a  u k l á d á  
 
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti, provedení změny do  
  dokumentů této společnosti, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení  
  veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu na změnu zápisu 
v obchodním rejstříku. 
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                                                              T: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné  
                                                                   hromady společnosti Liberecká IS, a.s. k 18. 1. 2011 

USNESENÍ Č. 23/2011 

Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat primátora města Liberce Mgr. Jana Korytáře jako zástupce obce na nejbližší valnou 
hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 62241672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady 
Horákové 641/34a, PSČ 460 01)  

a  u k l á d á  

zástupci obce, Mgr. Janu Korytářovi,  
1. navrhnout k odvolání tyto členy představenstva: 
    - Mgr. Stanislav Cvrček  
    - MUDr. Jaroslav Krutský 

          a tohoto člena dozorčí rady: 
    - Ing. Jiří Kittner 
2. navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
    - Bc. Martin Čáslavka 
    - Jana Kašparová 
      a tohoto člena dozorčí rady: 

           - Ing. Petr Šourek 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit tento materiál k projednání v Zastupitelstvu 
města Liberec. 

      T.: 27. 1. 2011 

USNESENÍ Č. 24/2011 

Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.  
(IČ 25437941; se sídlem Liberec 8, Ještědská 202, PSČ 460 07) dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 18. ledna 2011: 
1. všechny členy představenstva této společnosti, a sice: 
    - předseda představenstva Ing. Jiří Kittner  
      
    - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Červinka 
    - místopředseda představenstva Roman Šotola 
    - Pavel Vursta 
    - Bc. Zuzana Kocumová 
 
2. všechny členy dozorčí rady této společnosti, a sice: 
    - předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Harvánek 
    - Jan Veverka 
    - Kateřina Altšmídová  
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a  v o l í  

 
      s účinností od 18. ledna 2011: 

1. členy představenstva této společnosti, a sice: 
    - Bc. Zuzana Kocumová 
    - Martin Sepp 
    - Ing. Eva Kočárková 
    - PhDr. Jaromír Baxa 
    - Pavel Vursta 
 

2. členy dozorčí rady této společnosti, a sice: 
    - Ing. Petr Lajtkep 
    - Mgr. Jaroslav Tauchman   
    - Ing. Ivan Macháček  
 
a  u k l á d á 
 
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
   - zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti, provedení změny do  
     dokumentů této společnosti, 
   - zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení  
     veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu na změnu  
     zápisu v obchodním rejstříku. 
 
                                                                        T: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci  
                                                                             valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd,              
                                                                             a.s.  k 18. 1. 2011 

USNESENÍ Č. 25/2011 

Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou a. s. 

Rada města po projednání na základě pozvánky na valnou hromadu (příloha č. 1) 

d o p o r u č u j e  

delegovat náměstka primátora Lukáše Martina jako zástupce obce na nejbližší valnou hromadu 
společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. (IČ 47311975, se sídlem 
Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71)  

a  u k l á d á  

zástupci obce Lukáši Martinovi  
1. navrhnout k odvolání tyto členy představenstva: 
- předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 
- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Richter 
- člen představenstva Ing. Josef Ebert 
- člen představenstva Ing. Petr Olyšar 
- člen představenstva Hana Konšelová 
- člen představenstva Bohumil Kašpar 
- členka představenstva Monika Martišová 
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a tyto členy dozorčí rady: 
předseda dozorčí rady Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. 
členka dozorčí rady Martina Michalová 
 
2. navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
Bohumil Kašpar 
Mgr. Věra Rosenbergová 
Roman Šotola 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. 
Ing. Jiří Veselka, MBA 
Ing. Petr Henych 
Prof. Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

 
a tyto členy dozorčí rady: 
Ing. Jiří Kittner 
Monika Zajíčková 

 
a   u k l á d á 

 
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit tento materiál k projednání v Zastupitelstvu 
města Liberec. 

T.: 27. 1. 2011 

USNESENÍ Č. 26/2011 

Valná hromada společnosti Technické služby města Liberec, a.s. 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Technické služby města Liberce, 
a.s. (IČ 25  7017; se sídlem Liberec VIII., Erbenova 376/2, PSČ 46008) dle ust.§ 102 ods. 2 písm 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 18. 1. 2011: 
1. všechny členy představenstva této společnosti, a sice: 
 - předseda představenstva Ing. Pavel Bernát 
 - Ing. Ondřej Červinka 
 - Ladislav Slánský 
 - Ing. Jiří Veselka 
 - Michael Dufek 

 
2.členy dozorčí rady této společnosti, a sice: 
- předseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Morávek 
- MUDr. Vladimír Šámal  

a  v o l í  

s účinností od 18. ledna 2011: 
 
1.členy představenstva této společnosti, a sice: 
- Ing. Jiří Rutkovský 
- Jan Fojtík 
- Monika Martišová 
- Ing. Tomáš Princ 
- Mgr. Jan Korytář  
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2.členy dozorčí rady této společnosti, a sice: 
- Mgr. Květoslava Morávková 
- Ing. Jaroslav Morávek  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení změny do dokumentů   
   této společnosti; 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení veškerých úkonů  
   souvisejících s rozhodnutím valné hromady, vč. podání návrhu na změnu zápisu v obchodním  
   rejstříku. 

  
                                                                              T: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci  
                                                                                   valné hromady společnosti Technické služby                                   
                                                                                   města Liberce a.s. k 18. lednu 2011. 

USNESENÍ Č. 27/2011 

OC FORUM  –  věcná břemena, výkup pozemků 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci pod bodem: 
I. Věcné břemeno 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
II. Výkup pozemku   

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem II. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín : 27.01.2011 

 

USNESENÍ Č. 28/2011 

IPRM Rochlice – Dodatek č. 1 k Dohodě 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č.1 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit dodatek ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 1/2011  
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USNESENÍ Č. 29/2011 

MŠ Kamarád – realizace úspor energie 

Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dodatku č.1 podepsaného ze strany SFŽP dne 5.1.2011 ke smlouvě č.08009733 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 20. 4. 
2010 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit schválení uzavření dodatku ke schválení 
zastupitelstvu města.                              

T: 1/2011 

USNESENÍ Č. 30/2011 

Prominutí nájemného   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) prominutí nájemného ve výši 3.168,- Kč panu Stanislavu Matičkovi  
2) prominutí nájemného ve výši 6.448,- Kč panu Ottovi Böhmovi 

a  u k l á d á     

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
1) informovat pana Stanislava Matičku o prominutí nájemného za měsíc září 2010        
2) informovat pana Ottu Böhma o prominutí nájemného za měsíc září 2010         

T: ihned  

USNESENÍ Č. 31/2011 

Žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu v roce 
2011 v celkové výši 20.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podání žádosti o dotaci 
na Ministerstvo práce a sociálních věcí.       

T: únor 2011 

USNESENÍ Č. 32/2011 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec,  

příspěvkové organizace 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

paní Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 27.1.2011 

USNESENÍ Č. 33/2011 

Odpis pohledávek   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis pohledávek  do 20 tis. Kč v celkové částce 15.594,-Kč z důvodů úmrtí dlužníků a 
nevymahatelnosti dle důvodové zprávy,  

s o u h l a s í  

s odpisem pohledávky  nad  20 tis. Kč v celkové částce 24.731,- Kč z důvodu úmrtí dlužníka 
specifikovaného v důvodové zprávě  

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit odpis pohledávek do 20 tis. Kč v celkové částce 15.594,-Kč z důvodů úmrtí dlužníků a 
nevymahatelnosti dle důvodové zprávy  

T: ihned 
 
Martině Rosenbergrové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení odpis pohledávky ve výši nad 20 tis. Kč v celkové 
částce 24.731,- Kč z důvodů úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě  

T: 27.1.2011 

 

USNESENÍ Č. 34/2011 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Ivo Vojtíška 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 4 roky pro pana Ivo Vojtíška  

a  u k l á d á   

paní Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 4 roky s panem Ivo 
Vojtíškem                                                                              

T: 27.1.2011  
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USNESENÍ Č. 35/2011 

Schválení výše nerovnoměrného čerpání příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec v období leden - červenec 
roku 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výši nerovnoměrného čerpání příspěvku na provoz příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec v období leden – červenec roku  2011 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Michaelu Dufkovi, řediteli Komunitního střediska KONTAKT, p. o., předložit radě města plán 
získání finančních prostředků na provoz Komunitního střediska KONTAKT, p. o. na rok 2011 a 
2012 z jiných prostředků, než je rozpočet Statutárního města Liberec. 

                                                                                            T:  1. zasedání  rady města v březnu 2011 

USNESENÍ Č. 36/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6,660.360,- Kč: 

 

č. Příspěvková organizace Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Poznámka 

1.  MŠ Kamarád instalace termoventilů 100.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

2. ZŠ Lesní instalace termoventilů 240.000,- realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

3. ZŠ Vrchlického instalace termoventilů 400.000,- realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

4. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 270.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

5. MŠ Klíček instalace termoventilů 130.000,- realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

6. MŠ Gagarinova přestavba objektu na MŠ 
– vlastní prostředky 

5.050.000,- kolaudace 1/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

7. MŠ Čtyřlístek elektrický sporák 75.360,- úhrada nákladů 4/2011 

8. MŠ Delfínek navýšení kapacity-
projektová dokumentace 

200.000,- realizace 2/2011 

úhrada 4/2011 
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9.  ZŠ Barvířská oprava rozvodů pro 
vytápění šaten 

195.000,- realizace 2/2011 

úhrada 4/2011 

CELKEM 6.660.360,-  
 

a  u k l á d á  

 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 6,660.360,- Kč ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín : 27. 1. 2011 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci mezi Statutárním městem Liberec 
a společností DARUMA spol. s r.o.  

Tento bod byl stažen.   

USNESENÍ Č. 37/2011 

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 5 let mezi Divadlem F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkovou organizací a společností NEXSHARES, s.r.o. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací a 
společností NEXSHARES, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ladislavem Chudobou, na pronájem 
nebytových prostor – restauračního zařízení Divadelního klubu v objektu budovy Divadla F. X. 
Šaldy Liberec, se sídlem na nám. Dr. E. Beneše 462/22 v k.ú.Liberec na dobu 5 let  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit MgA. Martina Otavu, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, s usnesením Rady města 
Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 38/2011 

Žádost výkonného ředitele Sportovního areálu Ještěd, a. s., PaedDr. Víta Pražáka 
o odklad platby nájemného za rok 2010 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s odkladem platby nájemného za rok 2010 do 31. ledna 2011 a současně s nevyměřením sankcí 
vyplývajících z nájemní smlouvy č. 6/07/0202  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
písemně seznámit PaedDr. Pražáka s rozhodnutím rady města.              

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 39/2011 

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: 

 
12/2010 

 
Prodloužení užívacího práva: 
Suska František        Liberec 15, Nezvalova 662    XVIII – 77 
Španihelová Marie        Liberec 1, Gorkého 1194/2    STM – 21 
Souček Petr         Liberec 32, Raspenavská 203   STA – 57 
Janovec Milan        Liberec 23, Malodoubská 277   XVIII S-300 
Žáková Marie        Liberec 30, Zámecký vrch 1400   XXII – 43 
Jeník Miroslav        Liberec 1, Janáčkova 877    XII – 28 
Kabátková Julie        Liberec 8, Zemědělská 260    KZ XI – 46 
Lamač Václav       Liberec 6, Soukenická 740    STF – 78 
Mička Přemysl       Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2294/11   VIII – 12 
Schejbal Karel       Liberec 15, tř. Svobody 423/87   L – 72 
Kyselová Jiřina       Liberec 6, Horní Kopečná 645   HK – 321 
Krupauerová Zora       Liberec 2, Jagellonská 7    B –18 
Dodoková Lucie Mgr.       Liberec 8, Národní 344    D – 30 
Kubíčková Věra       Liberec 6, Haškova 950    IX – 4 
Jelínková Květuše       Liberec 6, Seifertova 900/4    STM – 49 
Paterová Andrea       Liberec 30, Tyršův vrch 689    KZ G – 15 
Zítko Roman       Liberec 1, Voroněžská 416/7    VI – 72 
Turek Břetislav       Liberec 1, Klicperova 496/7    STG – 37 
Hanuš Zdeněk       Jablonec n.N., Panenská 60    C – 26 
Mazánek Zdeněk       Liberec 3, Domažlická 841/7   L – 256 
Cheben Ladislav Ing.      Jeřmanice, Sněhová 316    XVIII – 248 
Knesplová Markéta       Liberec 10, Švermova 79/112   J – 7 
Kulišová Renata       Liberec 1, Zhořelecká 652/17   T – 17 
Sedlmajer Karel       Liberec 10, Vltavská 251/17    L – 266 
Baláková Jaroslava       Liberec 4, Lípová 595/5    Z 12 – 8 
 
Nově uzavřené smlouvy: 
 
Pajerský Petr       Liberec 15, Nezvalova 650/10   KZ VII – 14 
Ťukalová Anna       Liberec 15, Sosnová 467/4   NO – 193/A 

 

a  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: 31.1.2011 

USNESENÍ Č. 40/2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc září, říjen, listopad a prosinec 2010 

Rada města po projednání  
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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. 558/10, 750/10, 496/10, 228/10, 696/10 bod 2. 

 

USNESENÍ Č. 41/2011 

Městský program prevence kriminality města Liberec na rok 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým Městským programem prevence kriminality města Liberec na rok 2011  

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit program prevence kriminality ke schválení na 
jednání zastupitelstva. 
 

 T: 27. 1. 2011 

USNESENÍ Č. 42/2011 

Žádost s projektovou dokumentací k předkládanému projektu s využitím státní 
účelové dotace na MV ČR na rok 2011:  

Městský program prevence kriminality na rok 2011 - „Rozšíření MKDS - II. 
etapa“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženou žádostí a s projektovou dokumentací k projektu na rok 2011  

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit projektovou dokumentaci ke schválení na 
jednání zastupitelstva. 

 T: 27 . 1. 2011 

USNESENÍ Č. 43/2011 

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

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením „Darovací smlouvy“ přijetí daru  „Autobusové zastávky na Dobiášově ulici v Liberci“ 
se společností General Bottlers ČR, s.r.o., IČ 485 873 54, se sídlem Kolbenova 50/510, 190 00 
Praha 9 – Vysočany  v celkové hodnotě  1,046.800,- Kč bez DPH,                           
b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu   „Darovací smlouvy pro stavbu - autobusová zastávka na Dobiášově ulici 
v Liberci“,  
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a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1) zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru  „Autobusové zastávky na Dobiášově ulici 
v Liberci “  ke schválení zastupitelstvu města,  

T: 01/2011 
 
 
2) po schválení přijetí daru „Autobusové zastávky na Dobiášově ulici v Liberci“            
     zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

T: 02/2011 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 44/2011 

Sídliště Dobiášova – prodloužení stávajícího plynovodu a přípojky k č.p. 932/1, 
866/2 a 868/6 v Pazderkově ul. 

Žádost o souhlas vlastníka pozemku od Stavebního bytového družstva SEVER 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání zamítavého stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku s umístěním stavby 
„Středotlaký plynovod a přípojka pro č.p. 932/1 v Pazderkově ul.“ a „Středotlaký plynovod a 
přípojky pro č.p. 866/2 a 868/6 v Pazderkově ul.“ do doby projednání a vydání aktualizace 
energetické koncepce města Liberce 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
v souladu s usnesením Rady města Liberce, vydat zamítavé stanovisko za odbor technické správy 
veřejného majetku s umístěním stavby Středotlaký plynovod a přípojka pro č.p. 932/1 
v Pazderkově ul.“ a „Středotlaký plynovod a přípojky pro č.p. 866/2 a 868/6 v Pazderkově ul.“ do 
doby projednání a vydání aktualizace energetické koncepce města Liberce.  

T : neprodleně. 

USNESENÍ Č. 45/2011 

Sídliště Broumovská – prodloužení stávajícího plynovodu 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vydání zamítavého stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku s umístěním stavby 
„Liberec, k.ú. Rochlice, STL plynovod na ulicích Krejčího, Broumovská, Soukenická, Sametová a 
Vlnařská na pozemcích ve vlastnictví města Liberec“ do doby projednání a vydání aktualizace 
energetické koncepce města Liberce 

a  u k l á d á  

1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy  
     veřejného majetku, 
     v souladu s usnesením rady města Liberce, vydat zamítavé stanovisko za odbor technické    
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     správy veřejného majetku s umístěním stavby „Liberec, k.ú. Rochlice, STL plynovod na ulicích  
     Krejčího, Broumovská, Soukenická, Sametová a Vlnařská na pozemcích ve vlastnictví města    
     Liberec“ do doby projednání a vydání aktualizace energetické koncepce města Liberce,  

T : neprodleně 
 
2. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, předložit na  
     zasedání rady města nárh semináře pro zastupitele na téma Energetická koncepce města  
     Liberce. 

T: 2/2011 

USNESENÍ Č. 46/2011 

Povodňové škody na komunikacích – prověření uplatnění žádosti o dotaci  
z fondů z EU 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

prověření možnosti uplatnění žádosti o dotaci z fondů EU pro akce  „Povodňové škody na 
komunikacích“   

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů a odborem koordinátora EU prověřit možnost 
získání dotace z fondů EU na povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec a 
vhodným způsobem informovat radu města Liberce (návrhy projektových záměrů). 

T: 3/2011 

USNESENÍ Č. 47/2011 

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

Složení  komisí pro otevírání obálek a pro posouzení nabídek na zpracování 
projektové dokumentace 

Rada města po projednání  

r u š í  

část usnesení rady města č. 19/2011 ve znění: 
„4) složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše 
uvedené dokumentace“ 

s c h v a l u j e  

složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení nabídek na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí 
k vydání stavebního povolení (ohlášení) na akci „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. 
Liberec – ulice Na Zátočí“ včetně náhradníků: 

 
Komise pro otevírání obálek  
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
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Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Roman Šotola člen rady města 
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. člen rady města 
Roman Šotola člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstkyně primátora 
Jana Kašparová členka zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupce odb. PR MML 
  

 
 
 

 

Vyhrazená stání pro invalidy 

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve 
vlastnictví města Liberec 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 48/2011 

ZŠ Ostašov - stavební  úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

Rada města po projednání 
s c h v a l u j e 
1) založení projektu “ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská“ 
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včetně její realizace, 
2) časový harmonogram realizace akce „ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská 
a Křižanská“,  
3) návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – 
veřejné zakázky s názvem „ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a 
Křižanská“,    
4) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací,  
5) složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

 

Komise pro otevírání obálek  
Markéta Dörflerová, DiS zástupkyně odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Roman Šotola člen rady města 
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
Doc. PhDr. David Václavík, PhD. člen rady města 
Roman Šotola člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstkyně primátora 
Jana Kašparová členka zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupkyně odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupkyně odb. PR MML 
  

 
 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace 
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pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic 
Ostašovská a Křižanská“ zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací,  administraci v systému E-ZAK a 
vyhodnocení,  

T : březen 2011– kontrolní, 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce do 30.8.2011 

T: září 2011 

USNESENÍ Č. 49/2011 

Revitalizace Rochlice - ul. Burianova; založení projektu, výběrové řízení na 
zhotovitele stavby        

Rada města po projednání    

s c h v a l u j e                     

1. založení projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Burianova“  jeho obsahový a finanční rámec, 
který obsahuje revitalizaci části ul. Burianova – rozšíření parkovacích míst, za respektování 
podmínek Integrovaného operačního programu, 
2. financování projektu „Revitalizace Rochlice – ul. Burianova“, 
3. časový harmonogram akce „Revitalizace Rochlice – ul. Burianova“, 
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 – ul. Burianova“, 
7. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 

Komise pro otevírání obálek  
Markéta Dörflerová, DiS zástupkyně odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Roman Šotola člen rady města 
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
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Lukáš Martin náměstek primátora 
Doc. PhDr. David Václavík, PhD. člen rady města 
Roman Šotola člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstkyně primátora 
Jana Kašparová členka zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupkyně odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupkyně odb. 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“ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 
výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace Rochlice – ul. 
Burianova “,  

T : 04/2011 – kontrolní, 
 
b) po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení na akci „Revitalizace Rochlice – ul. 
Burianova “, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 05/2011, 
c) projednat s odborem ekonomiky průběh financování akce „Revitalizace Rochlice – ul. 
Burianova “ ,     

T: 02/2011   
2. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
a) zajistit zpracování a podání projektové žádosti k poskytovateli dotace 

T: kontrolní 3/2011 
b) upravit zadávací dokumentaci tak, aby v části předmětu pojištění díla 6C.3 bod a) činila celková 
výše částky 2 mil. Kč. 

USNESENÍ Č. 50/2011 

Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a Božích bojovníků 

Založení projektu,vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

Rada města po projednání    

s c h v a l u j e                     

1) založení projektu “Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a Božích bojovníků“ včetně 
jeho realizace, 
2) časový harmonogram realizace akce „Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a Božích 
bojovníků“,  
3) návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – 
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veřejné zakázky s názvem „Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a Božích bojovníků“,    
4) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, 
5) složení komisí pro otevírání obálek a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

 
Komise pro otevírání obálek  
Markéta Dörflerová, DiS zástupkyně odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Roman Šotola člen rady města 
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
Mgr. Květoslava Morávková členka rady města 
Ing. Jiří Rutkovský člen rady města 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
Lukáš Martin náměstek primátora 
Doc. PhDr. David Václavík, PhD. člen rady města 
Roman Šotola člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstkyně primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová členka rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstkyně primátora 
Jana Kašparová členka zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupkyně odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupkyně odb. PR MML 
  

 
 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace 
pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a 
Božích bojovníků“ zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací,  administraci v systému E-ZAK a 
vyhodnocení,  

T :únor 2011– kontrolní, 
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2. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce,   

T:09/2011 

USNESENÍ Č. 51/2011 

Zimní údržba komunikací vč. letního čištění 

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) v souladu s důvodovou zprávou předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 9/07/0014 a za 
součinnosti se společností Technické služby města Liberce a.s. jej předložit radě města Liberce ke 
schválení,   

T: 08/2011  
 
2) zajistit plnění důvodové zprávy,   

T: 02/2011 
 
3) v případě mimořádného spadu sněhu využít personální a strojové kapacity firem, jejíž aktuální 
jednotkové ceny jsou nižší oproti ceníku jednotkových prací společnosti TSML a.s. Úhrada 
nákladů bude prováděna z rozpočtové položky číslo 210480750015 Zimní údržba komunikací vč. 
zimního a letního čištění,   

T: neprodleně  
 

 
 

 

Ukončení procesu pořizování podnětu č. 44/9 v rámci 44. změny územního plánu 
města Liberec 

Tento bod byl stažen. 

 

USNESENÍ Č. 52/2011 

Pokyny pro úpravu návrhu 38. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením pokynů k úpravě návrhu 38. změny územního plánu k projednání v zastupitelstvu 
města, 
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d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit předložené pokyny k úpravě návrhu 38. změny a ukončit pořizování 
podnětu 38/15, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit pokyny k úpravě návrhu 38. změny a návrh na 
ukončení pořizování podnětu 38/15 ke schválení v zastupitelstvu města. 

T: 27.1.2011 

USNESENÍ Č. 53/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Jablůňka", 
Liberec, Jabloňová 446/29, 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 „Jablůňka“, Liberec, 
Jabloňová 446/29, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 
2009. 

USNESENÍ Č. 54/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Na Výběžku 
118, 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, Liberec, Na Výběžku 118, 
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. 55/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, 
příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková 
organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, 
kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 2009. 
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USNESENÍ Č. 56/2011 

Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interní kontroly na leden a únor roku 
2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interní kontroly statutárního města Liberec 
na leden a únor roku 2011. 

USNESENÍ Č. 57/2011 

Podání dotační žádosti – „Bazén Liberec“ v IPRM zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu – „Bazén Liberec“ v IPRM zóna „Lidové sady“ 
v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27.1.2011 

USNESENÍ Č. 58/2011 

Podání dotační žádosti – "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" v 
IPRM zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu – „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ v IPRM zóna „Lidové sady“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27.1.2011 

USNESENÍ Č. 59/2011 

Návrh na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů 
Zastupitelstva města Liberec a poskytnutí jednorázových peněžitých darů členům 
komisí a odborných pracovních skupin Rady města Liberec za jejich práci v roce 
2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navrženou výši jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných pracovních skupin 
rady města dle důvodové zprávy, 

s o u h l a s í  
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s navrženou výší jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města dle 
důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města,  
- předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrh peněžitého plnění pro členy výborů 
zastupitelstva města; 
- informovat Zastupitelstvo města Liberec o poskytnutí peněžitých darů schválených Radou města 
Liberec pro členy komisí a odborných pracovních skupin rady města. 

T:  27. 1. 2011                                                      

USNESENÍ Č. 60/2011 

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn  

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady 
města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru, 
komise nebo zvláštního orgánu rady města; 

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy komise rady města nebo zvláštního orgánu rady města a za výkon 
funkce člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s účinností od 1. ledna 2011 na období do 31. března 2011 
1) s návrhem výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon 
funkcí člena rady města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkcí člena 
výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města; 
2) s návrhem výše měsíčních odměn občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za 
výkon funkcí předsedy komise rady města nebo zvláštního orgánu rady města a za výkon funkcí 
člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města tak, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, tzn. ve výši souhrnu stanovených odměn za 
každou jednotlivou vykonávanou funkci, 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit Zastupitelstvu města Liberec tento návrh ke 
schválení.  

T: 27. 1. 2011 

 

USNESENÍ Č. 61/2011 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na rok 2011 v podobě otevřeného  
materiálu, který bude průběžně doplňován, 

a  u k l á d á  
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Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města,  
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na rok 2011 zastupitelstvu města na vědomí a 
časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na rok 2011 k projednání a ke schválení 
zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

T: 27. 1. 2011 

USNESENÍ Č. 62/2011 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. prosince 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. prosince 2010.  

USNESENÍ Č. 63/2011 

Zřízení komisí Rady města Liberec a jejich personální obsazení 

(komise pro občanské obřady a záležitosti, komise pro zdraví a sociální a 
patologické jevy, komise kulturní a památková) 

Rada města po projednání 

z ř i z u j e  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. komisi pro občanské obřady a 
záležitosti, komisi pro zdraví a sociální a patologické jevy, komisi kulturní a památkovou 

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: 
 
2. Komise pro občanské obřady a záležitosti 
Předseda - není zatím určen 
Mgr. Květoslava Morávková 
Hana Vimmerová  
Lenka Šotolová 
Věra Vítečková 
Bc. Lenka Polívková 
Milena Bárthová 
Simona Baťová 
Ludmila Zelinková 
Miloslava Blanárová  
Zdenka Drobníková  
Marie Fantová  
Irena Jirásková  
MgA. Hana Kašparová 
Jaroslava Kašparová 
Mileva Pešanová 
Mgr. Olga Preclíková 

 
4. Komise pro zdraví a sociální a patologické jevy 
MUDr. Kateřina Absolonová, předseda 
Bc. Halina Doležalová 
Ing. Hana Fialová, CSc. 
Mgr. Miroslav Kotlár 

            23



Mgr. Libuše Šotolová 
Eduard Hunka 
MUDr. Jitka Rozkovcová 
Bc. Jiří Zavoral 
MUDr. Ladislav Dzan 
Jana Vacková 
Radek Šelemberk 
MUDr. Milada Rosenbergová  
 
6. Komise kulturní a památková 
Ladislav Dušek, předseda 
Mgr. Jaroslav Tauchman 
Mgr. Jiří Křížek 
Ing. Martin Švancar 
Mgr. Anna Riedlová 
Michal Wildner 
Karel Šír 
Stanislav Kubín 
Adolf Štrejl 
Eva Koudelková 
Radka Kyzlíková 
Kateřina Klikarová 

USNESENÍ Č. 64/2011 

Zřízení výboru Zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

statut a jednací řád výboru pro rozvoj a územní plánování, 

u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města,  
předložit návrh zřízení výboru pro rozvoj a územní plánování ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 27.01.2011 

USNESENÍ Č. 65/2011 

Organizační zajištění 1. zasedání zastupitelstva města konaného 27. 1. 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 1. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 27. ledna 2011 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1.Zahájení, schválení pořadu jednání 
2.Diskuse 
3. OC Forum - výkup pozemků 
4.Majetkoprávní operace - Most přes Harcovský potok - Josefinino údolí 
5.Převod jednotek a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích 
6.Přijetí daru - přechod pro chodce Broumovská ul. v Liberci od společnosti 3M Česko, spol. s r.o. 
7.Přijetí daru - Přechod pro chodce přes Husovu ulici u porodnice v Liberci 
8.Přijetí daru autobusové zastávky na Dobiášově ul. v Liberci od společnosti General Bottlers ČR, 
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s. r. o. 
9.Pokyny pro úpravu návrhu 38. změny ÚPML 
10.Odpis pohledávky 
11.IPRM Rochlice - Dodatek č. 1 k Dohodě 
12.Podání dotační žádosti - „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM zóna 
„Lidové sady“ 
13.Podání dotační žádosti - „Bazén Liberec“ v IPRM zóna „Lidové Sady“ 
14.MŠ Kamarád - realizace úspor energie - schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory 
15.Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
16.Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, p. o. 
17.Městský program prevence kriminality města Liberec na rok 2011 
18.Žádost s projektovou dokumentací k předkládanému projektu - Městský program prevence 
kriminality na rok 2011 - „Rozšíření MKDS - II. etapa“ 
19.Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. 
20.Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
21. Zřízení výboru zastupitelstva města pro rozvoj a územní plánování 
22. Návrh na obsazení členů správních rad Fondů Statutárního města Liberce 
23.Návrh na poskytnutí jednorázové peněžité odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva 
města a komise a pracovní skupiny rady města v roce 2010 
24.Návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, 
komise a odborné pracovní skupiny rady města  2011 
25.Plnění usnesení zastupitelstva města III. a IV. čtvrtletí roku 2010 
26.Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2011 
27.Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zastupitelstva města, konaného dne 16. 12. 2010 
28.Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2010 
II. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. a IV. čtvrtletí 2010 
 
 
Přílohy k usnesení č.: 25/2011, 60/2011, 64/2011 
 
 

 
 

 

 

   

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