
 

U S N E S E N Í  
 Z 3. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 1.2.2011 

 

USNESENÍ Č. 72/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 
s c h v a l u j e 
majetkoprávní operace pod body: 
 
VI. Záměr výkupu pozemku 
Rada města schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 632/1, k.ú. Staré Pavlovice 
ve vlastnictví: 
manželé Ing. Vladimír Kynčl 
a Ing. Ludmila Kynčlová, 
trvale bytem Selská 17, Liberec 12, 
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
 
VII. Záměr směny pozemků 
Rada města schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 796/4, k.ú. Staré Pavlovice 
ve vlastnictví: 
MUDr. Jiří Třešňák,  
a Ladislava Třešňáková, 
oba bytem Na Cvičišti 550/53, Liberec 12 
za pozemek p.č. 796/68, k.ú. Staré Pavlovice 
ve vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
 
VIII. Umístění reklamního zařízení 
Rada města  neschvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o velikosti 6,00 x 
3,00m na  pozemku p.č. 1820/19 v k.ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou pro Jiřího Oleníčka, 
Tovární 2914/51, Jablonec nad Nisou, IČ: 86777661, za cenu 8.000,- Kč bez DPH ročně. 

 
IX. Změna usnesení RM 
1. Zrušení prodeje a vypsání nového výběrového řízení 
Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č.   636/10, bod č. II/53 ze dne  16. 9. 2010, 

s c h v a l u j e  

vypsání nového výběrového řízení na pozemek p.č. 36/1, k. ú. Kunratice s právem přednosti 
nájemce pozemku p.č. 36/1, k. ú. Kunratice u Liberce za cenu 184.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky.    
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2. Rozšíření  předmětu  věcného břemene 
 
2.1.Rada města po projednání  
zrušuje usnesení č. 126//07/IV/1 ze dne 13. 3. 2007 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 188/2, 190, 267/1, 267/2, 268, 269, 272/1, 273/1, 274/1, 278, 
279, 285/1, 287, 289, 294, 296, 297, 300/1, 300/2, 314, 335, 349, 351, 394, 1637/3, 1637/11, 1725, 
1729/1, 1732, 1733, 1737, 1751, 1754, 1776/2, 1778, 1781, 1784, 1789/1, 1792, 1795/2, 1795/7, 
1797/1, 5841/1, 5841/4, 5938/1, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963/1, 5964/1, 5965, 5967, 5969, 
5970, 5972, 5979/1, 5979/2, 5980, 5981/1, 5982, 5983, 5984, 5985/1, 5985/2, 5985/4, 6001, 6002, 
k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, 
Vinohradská 325/8, IČ 27232425, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH. 
 
2.2. Rada města po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 613/09/VII/22 ze dne 20. 10. 2009 
b) schvaluje zřízení zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 333/1, 333/2, 341/1, 341/29, 347, 
350/4, k.ú. Vesec u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 
Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
 
2.3. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 532/2010/XV/14 ze dne 31. 8. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, plynovodu STL a NTL, uložení 
splaškové kanalizace, přípojka NN a VN, uložení veřejné  komunikační sítě, uložení VO, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 494, 495, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 
504/5, 504/6, 504/7, 506, 6007/7, 1945, 1946/1, 1946/4, 1947, 1948, 1949, 5753/4, 5978/13, 
6007/2, 511/6, 490, 446/1 k.ú. Liberec, na dobu  existence  stavby inženýrských sítí  pro 
Vavřincův vrch s.r.o., Dr. M. Horákové 413/9a, 460 01 Liberec IV- Perštýn, IČ: 28718968, za 
cenu 200,- Kč/m2 bez DPH. 
 
2.4. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 136/08/V/1 ze dne 4. 3. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5841/1, 5821/1, 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. 
 
2.5. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 395/2010/XI/14 ze dne 15. 6. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1002/1, 1026, 1023/4, 1058 k.ú. Starý Harcov, 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. 
 
3. Úprava nájemní smlouvy 
Rada města po projednání  
a) schvaluje upravit smlouvu dodatkem č. 1, na dobu neurčitou, pro pozemek p.č. 171/10, k.ú. 
Nové Pavlovice, o výměře 22 m2, pro: p. Jana Koška, Horská 200, 460 14 Liberec 14, za roční 
nájemné ve výši 1.540,- Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace. 

 
X. Záměr bezúplatného převodu pozemku 
1. Rada města schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 1238/1, k.ú. Starý Harcov 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
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Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 
formou daru. 
2. Rada města schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 1428, k.ú. Starý Harcov 
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. 
3. Rada města schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 2221, k.ú. Starý Harcov 
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. 
4. Rada města schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 588/3, k.ú. Kateřinky u Liberce 
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 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
II. Prodej podílu na pozemku souvisejícím 
Rada města souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 
291/1000 na pozemku p.č.5179 v  k.ú. Liberec související s budovou čp. 412, ul. Sládkova, 
Liberec 2  kupujícímu: 
Stanislav Černý,  
bytem Sládkova 412/2, Liberec 2 
za kupní cenu 23.300,- Kč, 
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
III. Změna usnesení ZM 
Rada města po projednání  
a)nezrušuje usnesení č. 532/2010/II ze dne 31.8.2010  
b)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: 
původně schválenému kupujícímu, a to firmě: 
IMOBILIEN, AG, s. r. o., IČ: 254 385 57 
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. 

 
IV. Nabytí nemovitostí 
1.Rada města souhlasí s nabytím pozemků p.č. 558/11 a 560/26 v k.ú. Doubí 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. 1329/ULB/2010“ dle 
přiloženého návrhu. 
2.Rada města souhlasí s nabytím pozemků p.č. 69/28, 558/9, 558/10, 558/12, 558/14, 560/28 a 
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560/31 v k.ú. Doubí 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/4977/2010/Liberec - Doubí“ dle přiloženého návrhu; 

u k l á d á  

PhDr. Jaromírovi Baxovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body II. a IV. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T:  17. 2. 2011 

USNESENÍ Č. 73/2011 

Zrušení předkupního práva - pozemky p.č. 50/5, 50/9 a 50/11, k. ú. Janův Důl u 
Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: pozemky p.č. 50/5 a p.č. 
50/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku p.č. 50/11, vše v k.ú. Janův Důl u Liberce, 
po zaplacení poplatku ve výši  4.700,- Kč. 

USNESENÍ Č. 74/2011 

Privatizace pozemků p.č. 217/1, p.č.217/45, k.ú. Františkov u Liberce 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

postup při privatizaci pozemků p.č. 217/1, 217/45, k.ú. Františkov u Liberce 

u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
předložit petici v dané věci k projednání zastupitelstvu města. 

T: 17. 2. 2011 

USNESENÍ Č. 75/2011 

Úprava poplatku za faktické užívání pozemku 

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

úpravu poplatku za faktické užívání části pozemku p.p.č. 1487/1, k.ú. Ruprechtice na částku 
500,- Kč/m2/rok. 

USNESENÍ Č. 76/2011 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
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I. Záměr prodeje pozemků 
1.Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 395/49, oddělené od p.p.č. 395/42 dle 
GP č. 3010-220/2010 ze dne 7.9.2010, při ul. Svornosti, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 15.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
p.p.č. 655.  
2.Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2254/2 a 2255/2, oddělené z p.p.č. 
2254 a 2255 dle GP č. 2915-208/2009 ze dne 16.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, za prodejní cenu 69.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka č.p. 
276. 
 
II. Dodatek ke smlouvě s Libereckým krajem 
Rada města po projednání schvaluje doplnění Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č.j. SH/339/2003 (uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, IČ 262978 a 
Libereckým krajem IČ 70891508 dne 20.1.2004) o písmeno g) v Čl. II.  

 
III. Věcná břemena 
4.Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno 
a provozovat NTL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 362 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 272 95 567 za cenu 56,-Kč bez DPH 
/1m2 na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
IV. Zrušení usnesení 
1.Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 533/2010 bod XVI.1.1. ze dne 31.8.2010. 
2.Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 37/09/XI/3/1)  ze dne 20.1.2009. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
V. Zrušení usnesení 
Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 533/2010 bod XVII.1.9. ze dne 31.8.2010 

u k l á d á  

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

USNESENÍ Č. 77/2011 

Nový platový výměr ředitelky Mateřské školy "V zahradě", Liberec, Žitavská 
122/68, příspěvkové organizace, Bc. Vlasty Tesařové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stanovení zvláštního příplatku ředitelky Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, 
Bc. Vlasty Tesařové, 

s c h v a l u j e  

nový platový výměr ředitelky Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská  122/68, Bc. Vlasty 
Tesařové dle důvodové zprávy 

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 
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USNESENÍ Č. 78/2011 

Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele s 
čerpáním investičního fondu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec do výše 430.000,- Kč 
na rekonstrukci sociálního zařízení v budově divadla a nákup zvukařského pultu  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 79/2011 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 23.4.2001 mezi Statutárním 
městem Liberec a společností DARUMA spol. s r.o.  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,      
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci. 

T: 02/2011 

USNESENÍ Č. 80/2011 

Prodej služebního vozidla Škoda Octavia 1,6i SPZ 1L3 4133 

Rada města po projednání            

s c h v a l u j e   

prodej služebního vozu Škoda Octavia 1,6i, SPZ 1L3 4133, obchodní společnosti 
AUTOCENTRUM Liberec Plus s. r. o., IČO 27306461, se sídlem ul. Hodkovická 998/49,  460 06 
Liberec, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, 

s o u h l a s í   

s použití finančních prostředků získaných tímto prodejem pro provoz Městské policie Liberec 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o prodeji 
uvedeného vozu. 

      T: do 28. 2. 2011 
2.Vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie Liberec o 
částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu 
města. 
                                                                    T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
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USNESENÍ Č. 81/2011 

Prodej služebního vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDI,  SPZ 2L0 0966 

Rada města po projednání            

s c h v a l u j e   

prodej služebního vozidla Škoda Octavia Combi 1,9,  SPZ 2L0 0966, obchodní společnosti AUTO 
KOUTEK  s. r. o., IČO 62245830, se sídlem ul. Tanvalská 1141, 463 11 Liberec 30, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě 

s o u h l a s í   

s použití finančních prostředků získaných tímto prodejem pro provoz Městské policie Liberec 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o prodeji 
uvedeného vozu. 

T: do 28. 2. 2011 
2. Vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie Liberec o 
částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu 
města. 
                                                                    T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

 

USNESENÍ Č. 82/2011 

Prodej služebního vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDI,  SPZ 2L2 6609 

Rada města po projednání            

s c h v a l u j e   

prodej služebního vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDI,  SPZ 2L2 6609, obchodní společnosti 
AUTOCENTRUM Liberec Plus s. r. o., IČO 27306461, se sídlem ul. Hodkovická 998/49,  460 06 
Liberec, za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

s o u h l a s í   

s použití finančních prostředků získaných tímto prodejem pro provoz Městské policie Liberec 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o prodeji 
uvedeného vozu. 

      T: do 28. 2. 2011 
2. Vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie Liberec o 
částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu 
města. 
                                                                    T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
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USNESENÍ Č. 83/2011 

Doplnění pravidel při pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

doplnění pravidel při pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše 

a  u k l á d á  

odboru kanceláře tajemníka, oddělení správy budov MML, dodržování pravidel pro pořádání akcí 
na nám. Dr. E. Beneše. 

USNESENÍ Č. 84/2011 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení paní Markéty Peluňkové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím poplatku z prodlení paní  Markéty Peluňkové, v celkové částce 175.002,36 Kč 

a  u k l á d á   

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost paní Markéty Peluňkové o prominutí poplatku z 
prodlení ve výši 175.002,36 Kč. 

T: 17.2.2011 

USNESENÍ Č. 85/2011 

Poskytnutí příspěvku  Domovu důchodců Bystřany, příspěvkové organizaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

poskytnutí příspěvku  Domovu důchodců Bystřany, příspěvkové organizaci v celkové výši 2.000,- 
Kč 

a  u k l á d á  

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis smlouvy 
s Domovem důchodců Bystřany dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

      T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 86/2011 

Jmenování zástupce obce do Krajské poradní skupiny, za účelem spolupráce při 
plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

nominaci paní Naděždy Jozífkové na funkci zástupce obce v Krajské poradní skupině, která se 
podílí na plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, 

s c h v a l u j e  

nominaci Martiny Rosenbergové, náměstkyně primátora, do funkce zástupce obce v této Krajské 
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poradní skupině, 

a   u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, oznámit Pavlu Petráčkovi, členovi Rady Libereckého 
kraje, rozhodnutí Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 87/2011 

Odvolání a jmenování člena komise kulturní a památkové 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

pana Stanislava Kubína  z funkce člena komise kulturní a památkové, 

j m e n u j e  

Bc. Petra Zatloukala do funkce člena komise kulturní a památkové 

a   u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit odvolání původního člena a jmenování člena 
nového. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 88/2011 

Doplnění členů hodnotící komise na dodavatele stavby "Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  č l e n y  

hodnotící komise na dodavatele stavby „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“. 

 

Hodnotící komise: 
 
Mgr. Jan Korytář   primátor Statutárního města Liberec 
PhDr. Jaromír Baxa   náměstek primátora 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátora 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Martina Bufková Rychecká jednatelka firmy Compet Consult, s.r.o. 
Mgr. Jiří Křížek   odborný konzultant 
Lukáš Martin                                    náměstek primátora 
Bc. Zuzana Kocumová  náměstkyně primátora 
Ing. František Chalupný                   odborný konzultant 
Ing. Tomáš Kuncíř   odborný konzultant 
Ing. Jiří Hejčl   odborný konzultant 
Ing. Arch. Zrník   odborný konzultant 
  
 
Návrh náhradníků členů komise: 
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Ing. Jiří Rutkovský                           člen zastupitelstva města 
Roman Šotola              člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová  náměstkyně primátora 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
Ing. Lucie Stahlová   zástupce firmy Compet Consult, s.r.o. 
Mgr. Miloš Krčmář   odborný konzultant 
Josef Jadrný                                      člen zastupitelstva města 
Mgr. Květoslava Morávková            člen zastupitelstva města 
MUDr. Kateřina Absolonová           člen zastupitelstva města 
Ing. Jiří Rutkovský   odborný konzultant 
Ing. Arch. Petr Šikola  odborný konzultant 
Ing. Petr Lajtkep   odborný konzultant 
                     

a  u k l á d á  

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

T: únor 2011 

USNESENÍ Č. 89/2011 

Doplnění členů hodnotící komise na dodavatele stavby "Bazén Liberec" v IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  č l e n y  

hodnotící komise na dodavatele stavby „Bazén Liberec“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“. 
 
Hodnotící komise: 
 
Mgr. Jan Korytář   primátor Statutárního města Liberec 
PhDr. Jaromír Baxa   náměstek primátora 
Bc. Zuzana Kocumová  náměstkyně primátora 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Martina Bufková Rychecká jednatelka firmy Compet Consult, s.r.o. 
Jan Švec    odborný konzultant 
Lukáš Martin                                     náměstek primátora 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátora 
Ing. František Chalupný                   odborný konzultant 
Ing. Tomáš Kuncíř   odborný konzultant 
Ing. Jiří Hejčl   odborný konzultant 
Ing. Arch. Zrník   odborný konzultant 
 
Návrh náhradníků členů komise: 
 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.  člen zastupitelstva města 
Roman Šotola   člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová  náměstkyně primátora 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
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Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
 Ing. Lucie Stahlová   zástupce firmy Compet Consult, s.r.o. 
Miroslav Janouch          odborný konzultant 
Josef Jadrný                                      člen zastupitelstva města 
Mgr. Květoslava Morávková            člen zastupitelstva města 
MUDr. Kateřina Absolonová           člen zastupitelstva města 
Ing. Jiří Rutkovský   odborný konzultant 
Ing. Arch. Petr Šikola  odborný konzultant 
Ing. Petra Lajtkep   odborný konzultant 

                    

a  u k l á d á  

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

T: únor 2011 
 
 
 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Uzavření smluvního vztahu mezi společností Sitour Česká republika s.r.o a apolečností Sportovní 
areál Ještěd a.s. 
II. Výroční zpráva o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti poskytování informací za rok 2010 dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
III. Převod pozemků p.č. 90, 103, 104, 105, k.ú. Janův Důl u Liberce 
IV. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4771/ULB/2010 
 
 
Příloha: k usnesení č. 83/2011 
 

 
 
 
 
 

 

 

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



Příloha k usnesení č. 83/2011 

 
 

Důvodová zpráva 
 
 

Doplnění pravidel při pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše 
 
 
 
1. Povolení zvláštního užívání náměstí Dr.E.Beneše (pořádání sportovních a kulturních akcí, 

festivalů, prodejních trhů apod.) je plně v kompetenci odboru dopravy, který tyto žádosti 
předkládá ke schválení poradě vedení.  

 
2. Odběr el.energie na náměstí Dr.E.Beneše je stanoven paušální částkou, která zahrnuje režijní 

náklady takto : 
 

1.den ………………  2.000,- Kč   
každý další den ……  1.500,- Kč 

 
3. V případě akcí neziskových organizací, dobročinných a charitativních akcí, případně akcí 

s podporou Statutárního města Liberec může porada vedení rozhodnout o bezplatném užití 
náměstí Dr. E. Beneše. 

       
4. Ceny dle článku 2 těchto pravidel se nevztahují na užívání náměstí Dr. E. Beneše za účelem  

natáčení a obdobného užití. V těchto případech bude cena stanovena poradou vedení 
v závislosti na místně obvyklých podmínkách užívání prostor za tímto komerčním užitím. 
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