
U S N E S E N Í  

 

 Z 4. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTA LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 8.2.2011 
 

 

 

MFRB –  přijetí daru + koupě pozemku a inženýrských sítí v k.ú. Staré Pavlovice 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 90/2011 

IPRM Rochlice – výzva č. 4 a monitorovací zpráva 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

formu a obsah 4. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na regeneraci bytových domů 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a její 
vyhlášení, 

s o u h l a s í   

s navrženým obsahem Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2010  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
1. zajistit realizaci výzvy a její výsledky předložit radě ke schválení, 

Termín: 5/2011 
 
2. zajistit schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v zastupitelstvu města. 

T: 2/2011 

 USNESENÍ Č. 91/2011 

IPRM Rochlice - oprava usnesení RM č. 730/2010 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

 
Část usnesení rady města č. 730/2010 ze dne 8.12.2010 ve znění :  

Unikátní klíč: Název projektu Název organizace IČ 
Celková 

dotace v Kč 

1pyNkPØØØ4 
Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a 
oprava střechy 

Stavební bytové 
družstvo SEVER 

00042579 1,240.000

 

s c h v a l u j e  

nové znění části usnesení rady města č. 730/2010 ze dne 8.12.2010 ve znění: 



Unikátní klíč: Název projektu Název organizace IČ 
Celková 

dotace v Kč 

1pyNkPØØØ4 
Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a 
oprava střechy 

Společenství vlastníků 
Žitná 825, 826 

28717139 1,240.000

 
 

USNESENÍ Č. 92/2011 

Schválení smlouvy „IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

S uzavřením smlouvy „IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ s Regionální radou 
regionu soudržnosti Severovýchod 

a  u k l á d á  

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

T: 17.2.2011 

USNESENÍ Č. 93/2011 

Vyhlášení druhé výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

realizaci druhé výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci vedoucí k aktualizaci indikativního seznamu projektů předmětného IPRM. 
 

USNESENÍ Č. 94/2011 

Zpráva o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2010. 

USNESENÍ Č. 95/2011 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přidělení ubytování v ubytovně nízkého standardu 
Olze Bendíkové v prostoru č. 9, v ulici Kateřinská č.p.156, 
Karlovi Dvořákovi v prostoru č. 13, v ulici  Kateřinská č.p.156. 
 
2. Prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně nízkého standardu 



Anně Džurbanové v prostoru č. 14, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, 
Růženě Časárové  v prostoru č. 12, v ulici Kateřinská č.p. 156, o 6 měsíců, 
Richardovi Piskorovi v prostoru č. 11, v ulici Kateřinská č.p. 156, o 6 měsíců, 
Emílii Babiakové v prostoru č. 15, v ulici Kateřinská 156, o 6 měsíců, 
Lubomírovi Profousovi v prostoru č. 13, v ulici Kateřinská 156, o 6 měsíců.   
 
3. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Stanislavovi Paseckému byt č. 49 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969,   
Emílii Preclíkové Rejnkové byt č. 42 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969,  
Marcele Lorenoviczové byt č. 30 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969,  
Jiřině Lysičanové byt č. 206 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174, 
Miloslavě Vinklářové byt č. 7 o velikosti 1+0, v ulici Borový Vrch 1031.  
 
4. Přidělení bytů zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
Ferdinandovi Schmidbauerovi byt č. 5 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071, 
Michaele Halaburtové byt č. 12 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1579.  
 
5. Přidělení bytu s věcně usměrňovaným nájemným 
Márii Balážové byt  č. 309 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205.  
 
6. Přidělení bytů startovacích 
Ivetě Vlasákové byt č. 28 o velikosti 1+KK, v ulici Krajní  č.p.1580, 
 
Tomášovi Holubovi byt č. 26 o velikosti 1+KK, v ulici Krajní č.p.1578,  
 
Kristýně Dongresové byt č. 23 o velikosti 3+KK, v ulici Krajní č.p.1576.  
 
7. Přidělení bytu standardního 
Obretské Haně byt č. 4 o velikosti 2+1, v ulici SNP 387.  

 
8. Výměnu nájemních bytů  
Vladimírovi Jeníkovi z bytu Seniorů 1208 byt č. 9 o velikosti 2+1 do bytu Seniorů 1208 byt č. 26 
o velikosti 0+1, 
Miroslavu Karbanovi z bytu Seniorů 1208 byt č. 7 o velikosti 2+1 do bytu Seniorů 1208 byt č.  9 o 
velikosti 2+1, 
Ondřejovi Fojtíkovi z bytu Seniorů 1208 byt č. 26 o velikosti 0+1 do bytu Seniorů 1208 byt č. 7 o 
velikosti 2+1. 
Ivetě Toračové z bytu Tanvaldská 299 byt č. 10 o velikosti 1+1 do bytu U Sila 1204 byt č. 409 o 
velikosti 1+1, 
Miluši Grajcarové z bytu U Sila 1204 byt č. 409 o velikosti 1+1 do bytu Tanvaldská 299 byt č. 10 
o velikosti 1+1. 
 
9. Prodloužení nájemních smluv bytů na půl cesty a vstupních bytů  
ESY HANDICAP HELP, o.s.   
byt č. 402 o velikosti 3+kk, v ulici Krejčího 1175. 
 
POCHODEŇ, občanské sdružení pro pomoc zdravotně postižených,   
byt č. 24 o velikosti 2+1, v ulici Nad Sokolovnou 616, 
byt č. 202 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177, 
byt č. 204 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177. 
 
NADĚJE o.s., 
byt č. 101 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1176, 
byt č. 204 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1176, 
byt č. 305 o velikosti  2+kk, v ulici Krejčího 1176. 



 
ADVAITA, o.s. Liberec, 
byt č. 202 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1178, 
byt č. 204 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1178, 
byt č. 302 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1178, 
byt č. 304 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1178, 
byt č. 402 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1178. 
 
Dolmen o.p.s. – Agentura pro chráněné bydlení, 
byt č. 7 o velikosti 2+1, v ulici Česká 617, 
byt č. 21 o velikosti 4+0, v ulici Česká 617, 
byt č. 304 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177, 
byt č. 305 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177. 
 
FOKUS Liberec, o.s., 
byt č. 202 o velikosti 3+kk, v ulici Krejčího 1175, 
byt č. 302 o velikosti 3+kk, v ulici Krejčího 1175. 
 
Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově, o.p.s., 
byt č. 404 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177, 
byt č. 405 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177, 
byt č. 406 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177. 
 
10. Přidělení služebního bytu  
Jaroslavovi Jislovi byt č. 1 o velikosti 3+kk, v ulici Pekárkova 572/5.      

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
- uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu s Olgou Bendíkovou a Karlem Dvořákem  

T: únor  2011  
- uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Annou Džurbanovou, Růženou 
Časárovou, Richardem Piskorem, Emilií Babiakovou a Lubomírem Profousem 

T: únor 2011 
- uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) se 
Stanislavem Paseckým, Emílií Preclíkovou Rejnkovou, Marcelou Lorenoviczovu, Jiřinou 
Lysičanovou a Miloslavou Vinklářovou        

T: únor 2011 
- uzavřít nájemní smlouvy v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s Ferdinandem             
Schmidbauerem a Michaelou Halaburtovou 

T: únor 2011 
 
- dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Márií Balážovou k bytu s věcně usměrňovaným 
nájemným   

T: únor 2011 
 
- uzavřít nájemní smlouvy v bytech startovacích s Ivetou Vlasákovou, Tomášem Holubem a 
Kristýnou Dongresovou 

T: únor 2011  
 
- uzavřít nájemní smlouvy:  
1) ke standardním bytům s Vladimírem Jeníkem, Miroslavem Karbanem a Ondřejem Fojtíkem, 
2) dát pokyn k uzavření nájemní  smlouvy:  
a) k bytu s věcně usměrňovaným nájemným s Ivetou Toračovou, 



b) ke standardnímu bytu s Miluší Grajcarovou 

T: únor 2011  
 
- uzavřít dodatky ke smlouvám s ESY HANDICAP HELP, o.s., POCHODEŇ, občanské sdružení 
pro pomoc zdravotně postižených,  NADĚJE o.s., ADVAITA, o.s. Liberec, Dolmen,o.p.s. – 
Agentura pro chráněné bydlení, FOKUS Liberec, o.s. a Domov pro mentálně postižené v Liberci – 
Harcově, o.p.s.  

T: únor 2011 
 
- uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu bytu s Jaroslavem Jislem.  

T: únor 2011 
  

USNESENÍ Č. 96/2011 

Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2010 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2010. 

USNESENÍ Č. 97/2011 

Platový výměr Bc. Evy Cvrčkové, ředitelky Mateřské školy,  Liberec, Gagarinova 
788/9, příspěvkové organizace  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr Bc. Evy Cvrčkové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, 
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. 98/2011 

Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Mateřskou 
školu, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace, zřizovanou 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

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

a  u k l á d á  

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



výjimky ředitelku Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace.  

      T: ihned 

USNESENÍ Č. 99/2011 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb 
v oblasti výchovy a vzdělávání  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit informaci zastupitelstvu města.                                   

T: 17. 2. 2011 
                                                        

USNESENÍ Č. 100/2011 

Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o čerpání 
investičního fondu na nákup nového automobilu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec na nákup 
nového automobilu Peugeot Bipper maximálně do částky 231.600,- Kč vč. DPH 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 
 

 

Žádost ředitele MgA. Martina Otavy o schválení nerovnoměrného čerpání 
příspěvku zřizovatele na provoz DFXŠ v roce 2011 

Tento bod byl stažen. 

 

USNESENÍ Č. 101/2011 

Zrušení záměru a zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Výstavba a provoz 
mateřské školy formou PPP" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  



 
     se zrušením záměru realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru – PPP projekt, 

s c h v a l u j e  

     zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba a provoz mateřské školy formou 
PPP“, které bylo zahájeno uveřejněním dne 26.10.2010 v Informačním systému o veřejných 
zakázkách – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 60051897 
 
a  u k l á d á 
 
1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na zrušení záměru realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy formou 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP projekt ke schválení zastupitelstvu města 

Termín: 17. 2. 2011 
 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 
„Výstavba a provoz mateřské školy formou PPP“ 
b) zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 
„Výstavba a provoz mateřské školy formou PPP“ všem uchazečům o uvedenou veřejnou zakázku. 

  Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 102/2011 

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 
500.000,- Kč na akci „ZŠ U Školy – rekonstrukce sociálního zařízení“ 

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 500.000,- Kč na akci „ZŠ U Školy – rekonstrukce sociálního zařízení“ zastupitelstvu města ke 
schválení. 

     Termín : 17. 2. 2011 
 

Změna usnesení RM č. 580/2010, bod 3 - návrh složení komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v rámci jednacího řízení s uveřejněním na poskytovatele 
energetických služeb 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 103/2011 

SAL - koupě pozemku 

Rada města, která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 
zákoník jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení § 102 



odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve věcech obce jako jediného společníka 
obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., po projednání 

s c h v a l u j e  

a) záměr koupě pozemku  p.č. 1120/11 v k.ú. Horní Růžodol  
b) návrh kupní ceny ve výši 675.000,- Kč, předložený stávajícím vlastníkem pozemku, kterým 
jsou České dráhy, a.s.  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti, 
 
a) zaslat Českým drahám, a.s. kladné stanovisko k návrhu kupní ceny  

      T.: 31.2.2011   
 
b) učinit veškeré nutné právní kroky k podpisu kupní smlouvy na pozemek p.č. 1120/11 v k.ú. 
Horní Růžodol za schválenou kupní cenu. 

      T.: 30.6.2011 

USNESENÍ Č. 104/2011 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2011, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

Rada města po projednání  

n e d o p o r u č u j e  

vyhovět žádosti o rozšíření Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2011, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit návrh obecně závazné vyhlášky k projednání 
v zastupitelstvu města. 

T: 17. 2. 2011 
 

Sportovní areál Liberec s.r.o. - ukončení činnosti 

Tento bod nebyl schválen. 

USNESENÍ Č. 105/2011 

Upřesněný harmonogram projednání konceptu nového územního plánu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

upřesněný harmonogram projednávání konceptu nového územního plánu města dle přílohy 

a  u k l á d á   

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, pokračovat v přípravě 
projednání konceptu nového územního plánu dle upřesněného harmonogramu. 

Termín: ihned 



 

USNESENÍ Č. 106/2011 

Protokol z kontroly čerpání neinvestiční dotace poskytnuté Sdružení pro veletrhy 
dětské knihy v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly čerpání neinvestiční dotace poskytnuté Sdružení pro veletrhy dětské knihy 
v Liberci, se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování podmínek dle smlouvy 
uzavřené na rok 2009.  

USNESENÍ Č. 107/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Vrchlického 
262/17, 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, Vrchlického 
262/17, 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. 108/2011 

Jungmannova – dopravní značení (úsek křiž. Švermova x Mydlářská – křiž. 
Jungmannova x Wintrova) 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) časový harmonogram akce „Jungmannova – dopravní značení“,  
2) návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – 
veřejné zakázky s názvem „Jungmannova – dopravní značení“,    
3) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s úpravou dopravního značení, včetně návrhu seznamu oslovených společností, 
4) složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková člen 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 náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
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  
Mgr. Květoslava Morávková člen rady města 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstek primátora 
Jana Kašparová člen zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupce 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 „Jungmannova – dopravní značení“ zajistit 
prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení, administraci (E-ZAK) a 
vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací,  

T : 02/2011 – kontrolní, 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce,   

T: 06/2011. 

USNESENÍ Č. 109/2011 

Placená vyhrazená stání 

Podmínky pro zřizování placeného vyhrazeného parkovacího stání na 
komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh podmínek pro zřizování placeného vyhrazeného parkovacího stání dle zvolené varianty B 



důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, v souladu s přijatou variantou a důvodovou zprávou zajistit administraci 
navržených postupů ke schválení radě a zastupitelstvu města Liberce ke schválení.  

T : 03/2011 

USNESENÍ Č. 110/2011 

Komunikace Plátenická – oprava chodníku 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

důvodovou zprávu „Plátenická - rozšíření chodníku“, 

s c h v a l u j e  

1) založení projektu „Plátenická - rozšíření chodníku“, 
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  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková člen 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 náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
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  
Mgr. Květoslava Morávková člen rady města 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstek primátora 
Jana Kašparová člen zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupce odb. PR MML 

 
5) návrh financování projektu „Plátenická - rozšíření chodníku“  

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 „Plátenická - rozšíření chodníku“ a to v souladu s interními předpisy a 
nařízeními,  
- zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK, 
- vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 03/2011– 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 

USNESENÍ Č. 111/2011 

Svobody – souvislá údržba komunikace  

Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1.  založení projektu “Svobody – oprava komunikace“ včetně její realizace, 
2.  časový harmonogram realizace akce „Svobody – oprava komunikace“,  
3. návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ –  
     veřejné zakázky s názvem „Svobody – oprava komunikace“,    
4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací vč.  
     seznamu oslovených společností,  
5. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 

 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 



Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková člen 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 náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
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  
Mgr. Květoslava Morávková člen rady města 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstek primátora 
Jana Kašparová člen zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupce 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 „Svobody – oprava komunikace“ 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, 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce,   

T: duben 2011 
 

3. v rámci 1. rozpočtového opatření převést finanční prostředky z rozpočtu odboru TS akce 



„Úpravy ZŠ Ostašov“ ve výši 1.560.000,0 Kč na úhradu realizace akce „Svobody – souvislá 
údržba komunikace,   

T: únor 2011 

USNESENÍ Č. 112/2011 

Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší  

Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací na akci „Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší“ vč. seznamu 
oslovených firem 
2. financování skce z rozpočtu odboru TS na rok 2012 
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková člen 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 náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
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  
Mgr. Květoslava Morávková člen rady města 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 



Martina Rosenbergová náměstek primátora 
Jana Kašparová člen zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, Dis. zástupce 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“ zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení, 
administraci (E-ZAK) a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na 
akci „Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší“,    

KT: 30.4. 2011 
 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT: 09/2011 
 
3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu realizace akce 

KT: 11/2011 

USNESENÍ Č. 113/2011 

Vyhrazená stání pro invalidy 

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

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích a ostatních pozemcích ve 
vlastnictví města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, osobám těžce 
zdravotně postiženým  

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na 
komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec osobám těžce zdravotně 
postiženým“ a důvodovou zprávou zajistit realizaci navržených opatření,  

T : neprodleně 
 
2. zrevidovat stávající vydaná rozhodnutí a předložit radě města ke schválení způsob možné   
regulace stávajících vyhrazených stání pro invalidy. 

T: 05/2011 

 



USNESENÍ Č. 114/2011 

Propojka Horní Kopečná - Majakovského 

Reakce obyvatel petice ve věci navrženého řešení úpravy komunikace 
Majakovského 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

písemné sdělení občanů na odpověď odboru technické správy veřejného majetku na petici o 
úpravy komunikací u propojky Horní Kopečná - Majakovského (podací číslo CJ MML 010399/11 
a CJ MML 010414/11)     

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
zajistit odeslání odpovědi oprávněnému zástupci petičního výboru a předsedovi domovní 
samosprávy p. Jaromíru Červovi a JUDr. Vladimírovi Velenskému 

T: neprodleně 
 

Revitalizace Rochlice –  zadávací projektová dokumentace   

Tento bod byl stažen.                           

USNESENÍ Č. 115/2011 

Ulice Hančova a Vrbatova v k.ú. Vesec u Liberce – Plánovací smlouva 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi Josefem Pavlikovičem, 
bytem Pod Ještědem 291, 460 08 Liberec 19 a Statutárním městem Liberec,   

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“    

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
a) „Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy“  před podpisem předložit na odbor právní a 
veřejných zakázek ke schválení,   

T:02/2011 
 
b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 03/2011 
 

c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit „Smlouvu o 
uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

KT: 10/2012  

 



USNESENÍ Č. 116/2011 

Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) realizaci akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, 
2) časový a finanční harmonogram akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, 
3) návrh zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Nerudovo 
náměstí – oprava komunikací“, 
4) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s akcí „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ včetně návrhu seznamu oslovených 
společností, 
5) návrh na složení komise pro otevírání obálek a komise pro jednání a posouzení nabídek: 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR MML 
Mgr. Květoslava Morávková člen 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 náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
 
 
Komise pro posouzení nabídek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS MML 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Jan Korytář primátor SML 
PhDr. Jaromír Baxa náměstek primátora 
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  
Mgr. Květoslava Morávková člen rady města 
Ing. František Chalupný  
Bc. Zuzana Kocumová náměstek primátora 
Mgr. Věra Rosenbergová člen rady města 
Kamil Jan Svoboda člen zastupitelstva města 
Martina Rosenbergová náměstek primátora 
Jana Kašparová člen zastupitelstva města 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS MML 



Markéta Dörflerová, Dis. zástupce odb. PR MML 
 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
  
1. zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení, realizaci a vyhodnocení 
výběrového řízení  na zhotovitele stavebních prací akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ 

T: neprodleně 
 
2. Uzavřít se zhotovitelem projektové dokumentace, společností VALBEK, spol. s r.o., dodatek 
smlouvy o dílo na přepracování změny koncepce užití plochy Nerudova náměstí a zajištění 
inženýrské činnosti související se změnou stavby před dokončením a následně zajistit prezentaci 
včetně projednání v radě a zastupitelstvu města Liberce 

KT: 06/2011 
 
3. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT: 11/2011 
 
4. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na doplatek realizace akce. 

KT: 11/2011 

USNESENÍ Č. 117/2011 

Interní předpis pro zřizování věcných břemen 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Interní předpis pro zřizování věcných břemen 
2. zřízení jednoho pracovního místa na odboru TS - referent odboru TS 

a  u k l á d á   

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, ve spolupráci s odborem majetku města a popsané administrace v důvodové zprávě nově 
postupovat při zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Liberec, 

T: neprodleně 
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, nově postupovat při 
zřizování věcných břemen dle schváleného interního předpisu na pozemcích ve vlastnictví města 
Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 118/2011 

Výstavba rodinného domu na pozemku p.č. 152/18 v k.ú. Horní Hanychov 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

žádost Ing. P. Cejnara a Ing. P. Pleška, kteří jsou zastoupeni Ing. M. Hauznerem, ve věci vydání 



souhrnného stanoviska Statutárního města Liberec se stavbou rodinného domu na pozemkové 
parcele č. 152/18 v k.ú. Horní Hanychov, obec Liberec 

s c h v a l u j e   

vydání zamítavého stanoviska ze strany odboru technické správy veřejného majetku žadatelům  
Ing. P. Cejnarovi a Ing. P. Pleškovi, kteří jsou zastoupeni Ing. M. Hauznerem, ve věci vydání 
souhrnného stanoviska Statutárního města Liberec se stavbou rodinného domu na pozemkové 
parcele č. 152/18 v k.ú. Horní Hanychov, obec Liberec 
 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, vydat zamítavé stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemku p.č. 152/18, v k.ú. 
Horní Hanychov – žádost právního odboru (PR 417/10). 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 119/2011 

Výstavba rodinného domu na pozemcích p.č. 266 a 941/16 v k.ú. Krásná 
Studánka 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

žádost E. Špringlové zastoupené S. Šitinovou, ve věci vydání souhrnného stanoviska Statutárního 
města Liberec se stavbou rodinného domu na pozemkových parcelách č. 266 a 941/16 v k.ú. 
Krásná Studánka, obec Liberec 

a  s c h v a l u j e   

vydání zamítavého stanoviska ze strany odboru technické správy veřejného majetku žadatelce E. 
Špringlové zastoupené S. Šitinovou, ve věci vydání souhrnného stanoviska Statutárního města 
Liberec se stavbou rodinného domu na pozemkových parcelách č. 266 a 941/16 v k.ú. Krásná 
Studánka, obec Liberec 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, vydat zamítavé stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 266 a 941/16, 
v k.ú. Krásná Studánka – žádost právního odboru (PR 8/11). 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 120/2011 

Záměr regenerace dětských hřišť ve městě Liberci na rok 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Záměr regenerace dětských hřišť ve městě Liberci v ul.Bezová, k.ú.Nové Pavlovice na p.p.č. 
204/1, 204/17, 204/18 a v ulici U potůčku, k.ú. Rochlice u Liberce, na p.p.č 936/1, 936/150 

a  u k l á d á                                                                  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit zpracování prováděcí 
projektové dokumentace na regeneraci dětského hřiště U potůčku a dále zajistit prostřednictvím 
odboru právního a veřejných zakázek výběrové řízení na zhotovitele regenerace dětského hřiště 
v ulici Bezová a U potůčku.                                                                                                                             



T: 10.3.2011 

USNESENÍ Č. 121/2011 

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: 

 
1/2011 
 
Prodloužení užívacího práva: 
Linhartová Věra    KZ C – 14 
Cicvárková Stanislava   NO – 116 
Pacáková Eva    KZ IX – 46 
Mátlová Marta    KZ VI – 35 
Mikulík Jaroslav    STE – 7 
Tintěra Václav    XI – 33 
Švorc Igor     XV – 17 
Truxa Jaroslav    XVII – 13 
Kosová Daniela    HK – 47 
Honzíková Zdenka    XII – 71 
Šulcová Eva    L – 234 
Veselá Taťjana    DK – 556 
Veselá Taťjana     DK – 555 
Lázár František    DK – 310 
Bodláková Helena    S – 25 
Boček Jan     KZ D – 3 
Havel Ivo     HK – 161 
Košťálová Dita    ST – 30 
Kmínek Milan                L – 182 
Brandýská Marie    XXII – 17 
Pašková Vlasta    KZ VI – 22 
Abrahámová Helena   STD – 10 

 

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: 19.2.2011 

USNESENÍ Č. 122/2011 

Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

a) výpůjčku 39 ks kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce 
b) návrh smlouvy o výpůjčce 

a  s v ě ř u j e  



Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce 
39 ks kompostérů K 390. 

USNESENÍ Č. 123/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
II.Záměry prodeje a ceny pozemků  
Rada města po projednání:  
stahuje z jednání body 1. až 38. 
39. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5768/4, k.ú. Liberec formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.5763/4 a budovy čp. 120 za cenu 506.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
40. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5794/1, k.ú. Liberec formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemku p.č.1049/1 a budovy čp. 41 za cenu cca 
46.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
41. Tento bod nebyl předložen k projednání. 
42. Rada města  neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.803, k.ú.Rochlice u Liberce formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu dle ZP za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
43. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1302/1, k.ú. Rochlice u Liberce 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka okolních pozemků za cenu cca 22.000,-Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
44. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1583/325, 1586/402, 1586/403, 
1586/405, k.ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu 5,236.000,-Kč.   
45. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 629/1, k.ú. Horní Růžodol formou 
veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 317.000,-Kč.  
46. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.649/8, k.ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti  vlastníků pozemků p.č.558, 559 a budovy čp. 125 za cenu  
cca 52.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
47. Rada města neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 925/2 k.ú. Staré Pavlovice a 1399/1 
k.ú. Růžodol I Severočeské vodárenské společnosti, a.s. za cenu cca 44.000,-Kč.  
48. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.843/1, k.ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č.2118/5, 2118/9, 2118/39, 2118/40, 
k.ú. Ruprechtice za cenu cca 573.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
49. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.233/1, k.ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 233/3, k.ú. Ruprechtice za cenu 
162.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
50. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 102/1,k.ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 94, 95 a budovy čp. 73 za cenu cca  
110.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
51. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1026 a 1027, k.ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.1028, 1029 a čp. 796 za cenu 
64.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
52. Tento bod nebyl předložen k projednání. 
53. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.428/3 a 429/3, k.ú. Pilínkov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních nemovitostí za cenu 37.000,-Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
54. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 348/1, k. ú. Vesec u Liberce formou 
veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 1,741.000,- Kč. 



55. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.2082, k.ú. Vesec u Liberce formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedících nemovitostí za cenu cca 31.000,- Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
56. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3/7, k.ú. Machnín formou 
výběrového řízení s právem přednosti majitele pozemků p.č. 5/11, 234, 3/8, k.ú. Machnín za cenu 
cca 16.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
57. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1683/1 a pozemků p.č.   
1683/2 a 1683/3, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu cca 494.000,- Kč. 
58. Rada města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 117 a pozemků p.č. 192 a 207, k.ú. 
Starý Harcov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků souvisejících pozemků za 
cenu cca 938.000,- Kč. 
 
III.Změna usnesení RM 
1. Rada města po projednání  
zrušuje usnesení č. 435/09/odst. I a II ze dne 28. 7. 2009 
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN a NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1147/2, 1151/2, 1152/5, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 
1244/5, 5806/1, 5807/1, 5807/12, 5807/13, 5807/14, k.ú. Liberec, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 
200,- Kč/m2 bez DPH a 136,- Kč/ m2 bez DPH. 
2. Rada města  
2.1 schvaluje prodej budovy  čp. 62, ul. Sadová, Liberec 5  včetně pozemků p.č. 997, 995/1, 
995/4, k.ú. Liberec po jednotlivých bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 S. v platném znění, 
s tím, že volné jednotky již nebudou obsazeny nájemníky a budou prodány jako volné ve 
výběrovém řízení. 
2.2 ruší prodej nemovitosti: budovy  čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5  včetně pozemků p.č. 3594/1, 
3593/1, k.ú. Liberec   
3. Tento bod byl stažen. 
 
IV.Pronájem nebytového prostoru 
Tento bod byl stažen. 
 
V.Věcná břemena 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 170, k.ú. 
Liberec, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 169,  k. ú. Liberec,  jehož 
vlastníkem je v současné době Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec, Kostelní 9/7, 
Liberec – Liberec II – Nové Město, 46001 Liberec 
za cenu 300,- Kč/m2 bez DPH. 
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  komunikační sítě, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1016/1,  k.ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro  a-net Liberec s.r.o., Liberec, Liberec XXIII, Boskovická 109,   PSČ 
463 12, IČ: 28687965, za cenu  200,- Kč/m2 bez DPH. 
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1112/2, 1117, 1424/8, 5788/7, 
5806/1, 5807/1, 5808/1, 5816/1, 5816/2 k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu pro část 
200,-Kč/m2  bez DPH  a pro část 136,-Kč/m2  bez DPH. 
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení  VN a NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 4084/1, 4085/1, 4085/2, 4086, 5862, 
5872/1 k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.  
5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5757/1, 5757/2, 5760, 5763/1, 5763/2,  k.ú. Liberec, 
na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 
Praha 3, 130 00, IČ: 28492170, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH. 



6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení  NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6402, k. ú. Liberec  a pozemku p. č. 1718, k. 
ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1610/2,  k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu  
životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 
Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  inženýrských sítí, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 177/7, 703/1, 681, 682  k.ú. Dolní Hanychov 
na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka pozemku p. č. 343/4 v k. ú. 
Karlinky, kterým je v současné době Bjorn Hlawatsch, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  přípojky, 
vodovodní přípojky a elektropřípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 
414/8, k.ú. Janův Důl u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č. 415/1, k.ú. Janův Důl u Liberce,  jehož vlastníkem je v současné době  
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HORNÍ RŮŽODOL - LBC 7, Karolíny Světlé 136/40, 
Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec, Tělocvičná jednota SOKOL Liberec 1, 
Voroněžská 144/20, Liberec - Liberec Staré Město, 46001 Liberec, Tělocvičná jednota SOKOL 
Liberec 3 -Františkov, Krkonošská 172/3a, Liberec -Liberec X-Františkov, 46010 Liberec 
Tělocvičná Jednota SOKOL Liberec 5 – Králův háj, Lomená 409/24, Liberec - Liberec V-
Kristiánov, 46005 Liberec za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
10. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení  NN, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1400/1 k. ú. Růžodol I na dobu existence 
stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.  
11. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1443/86, k.ú. Ruprechtice, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské  sítě  ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 218/5, k.ú. Ruprechtice,  
jehož vlastníkem je v současné době  Wieser Radim Bc.,  za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
12. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní  přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1682/61, 1718, k.ú. Starý Harcov, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1715/4, k. ú. Starý 
Harcov,  jehož vlastníkem jsou v současné době  Švancar  Pavel  MUDr. a  Švancarová Lenka  
MUDr., pro část za 136,- Kč/m2 bez DPH a pro část za 88,- Kč/m2 bez DPH. 
13. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení  NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 187, 188/5 k. ú. Horní Hanychov na 
dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
14. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační  přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 132, 141, k.ú. Pilínkov, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 142, k.ú. Pilínkov, jehož   
vlastníkem je v současné době PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, 46667, Jablonec nad Nisou, 
IČ: 00012556 za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH. 
15. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 33/1, 40/1 k. ú. Kunratice u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  
16. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 225/2, 226/5 k.ú. Machnín na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 226/3 v k. ú. Machnín, 
kterým jsou v současné době manželé Kozic Marián Ing. a Kozicová Jana, za cenu 40,- Kč/m2 bez 
DPH.  
 

s o u h l a s í  



s majetkoprávními operacemi  pod  bodem: 
 
I.Prodej pozemků  
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemku  p.č. 851/2, k. ú. Liberec 
kupující: 
MADE IN CZECH s. r. o. , IČ: 25494538, se sídlem Praha 4, Krč, Pod Višňovkou 31/1661, PSČ 
14000  
za kupní cenu 960.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemku p.č. 6015/3, k. ú. Liberec –  do kupní smlouvy bude uveden závazek průchodu osob a 
průjezdu cyklistů  
kupující: 
Povodí Labe, státní podnik              
Se sídlem Víta Nejedlého 951,500 03 Hradec Králové  
za kupní cenu dle ZP 13.950,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 347/3, k.ú. Janův Důl  u Liberce 
kupujícím: 
 

1. Antonín Nygrín 
za kupní cenu 8.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
4. - 10. Rada města souhlasí s odložením prodeje nemovitosti: pozemky oddělené z ppč. 843/1 a 
892/1, k.ú. Františkov u Liberce do doby úpravy předmětu a ceny prodeje – rozšíření komunikace 
za domy na 6 m. 
11. Rada města po projednání  
a) souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č.396/2 a 399/2, k. ú. Růžodol I  
 kupujícím: 
Společenství vlastníků jednotek Zahradní 434 a 433,  IČ: 254 36 716 
sídlem: Liberec 11, Zahradní 433, PSČ 460 01 
za  upravenou  kupní cenu  213.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
b) nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.399/4, k.ú.Růžodol  I – součást veřejné cesty 
12. Rada města nesouhlasí s prodejem nemovitosti: pozemku p.č. 399/5, k. ú. Růžodol I  
- ponechat jako veřejnou přístupovou cestu.   
13. Rada města  nesouhlasí s prodejem nemovitosti: pozemku p.č.676/2, k. ú. Růžodol I – nutno 
vyjasnit využití přilehlých pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec.  
14. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemky p.č.680/1 a 680/7, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků U Mlékárny 456,  IČ: 254 31 757 
sídlem: Liberec 11, U Mlékárny 456/6, PSČ 460 01 
za kupní cenu  526.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
15. Rada města souhlasí s odložením prodeje nemovitostí: pozemků p.č.680/11, 680/15 a 680/18, 
k. ú. Růžodol I do doby úpravy předmětu a ceny prodeje. 
16. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  



pozemky p.č.682/2 a 682/8, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků U Mlékárny 458/2,  IČ: 254 29 779 
sídlem: Liberec XI, U Mlékárny 458/2, PSČ 460 01 
za kupní cenu 413.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
17. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemky p.č.682/6 a 682/14, k. ú. Růžodol I  
kupujícím: 
Společenství vlastníků U Mlékárny 459/4,  IČ: 254 34 047 
sídlem: Liberec XI, U Mlékárny 459/4 
za kupní cenu 284.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
18. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemku p.č. 303/2, k. ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manž. Ing. Arch. Ladislav a Jana Davidovi,               
za kupní cenu 14.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

u k l á d á  

PhDr. Jaromírovi Baxovi, náměstkovi primátora města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem  I. ke schválení zastupitelstvu města 

T: 17. 2. 2011 

USNESENÍ Č. 124/2011 

Změna zástavní smlouvy SFŽP u KB, a. s. 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se změnou zástavní smlouvy SFŽP u KB, a.s. formou uzavření Smlouvy o zástavě              
pohledávky (běžný účet) 

a  u k l á d á  

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi města, předložit Smlouvu o zástavě pohledávky 
(běžný účet), registrační číslo 10000279348 zastupitelstvu města dne 17. 2. 2011  
ke schválení. 

USNESENÍ Č. 125/2011 

Přemístění odboru technické správy veřejného majetku do budovy ul. 
Masarykova č.p. 625, Liberec I. (prostory bývalého ředitelství LVT) 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

přemístění odboru technické správy veřejného majetku do budovy ul. Masarykova č.p. 625, 
Liberec I. (prostory bývalého ředitelství LVT) 

a  u k l á d á  



-  odboru kancelář tajemníka, oddělení správy budov, provést nutné úpravy uvedených 
    prostor dle důvodové zprávy; 
-  Liberecké IS a.s. zhotovení přeložky optického kabelu a zajištění funkčních rozvodů počíta- 
   čové sítě v uvedených prostorách; 
-  odboru kancelář tajemníka, provoznímu oddělení, přemístit vybavení odboru technické 
   správy veřejného majetku do nových prostor 

Termín :  do 31. května  2011 

USNESENÍ Č. 126/2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě. 
 

USNESENÍ Č. 127/2011 

Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. ledna 2011 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 27. ledna 2011, primátora, náměstky primátora, tajemníka MML. 

USNESENÍ Č. 128/2011 

Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s. 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

člena zastupitelstva města Josefa Jadrného zastupováním obce na valné hromadě společnosti 
Teplárna Liberec, a.s. (IČ 62241672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 
460 01), která se koná dne 18. 2. 2011 a ukládá mu navrhnout k odvolání tyto členy 
představenstva: 
- Mgr. Stanislav Cvrček 
- MUDr. Jaroslav Krutský 

 

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



      T.: 18. 2. 2011 

USNESENÍ Č. 129/2011 

Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

delegovat náměstka primátora města Liberce PhDr. Jaromíra Baxu jako zástupce obce na valnou 
hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. (IČ 63146746, se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 
Liberec 10), která se bude konat dne 22. 2. 2011 v 15 hodin v sídle společnosti, 

u k l á d á   

zástupci obce PhDr. Jaromíru Baxovi navrhnout k odvolání tohoto člena dozorčí rady: 
Jiří Zeronik 
a navrhnout jmenování těchto členů dozorčí rady: 
Ing. Karolína Hrbková 
Mgr. Andrea Gardoňová 

a  u k l á d á  

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

      T.: 17. 2. 2011 
 

USNESENÍ Č. 130/2011 

Organizační zajištění 2. zasedání zastupitelstva města konaného 17. 2. 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 2. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 17. února 2011 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1.Zahájení, schválení pořadu jednání 
2.Diskuse 
3.Majetkoprávní operace 
4.Privatizace pozemků p. č. 217/1, p. č. 217/45, k. ú. Františkov u Liberce 
5.Převod pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův Důl u Liberce 
6.Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4771/ULB/2010 
7.IPRM Rochlice - výzva č. 4 a monitorovací zpráva 
8.Schválení smlouvy „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 
9.Změny v řídících výborech IPRM Lidové sady a IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
10.Sportovní areál Liberec, s. r. o. - ukončení činnosti 
11.Změna zástavní smlouvy SFŽP u KB, a. s. 
12.Žádost o prominutí poplatku z prodlení paní Markétě Peluňkové 
13.Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
14.Zrušení záměru a zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Výstavba a provoz mateřské školy 
formou PPP“ 
15.Obecně závazná vyhláška SML č. 1/2011 - stanovení veřejně přístupných míst, kde lze 
provozovat výherní hrací přístroje 
16.Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o. 
17.Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s. 
18.Zpráva o nesplnění plánu kontrol kontrolním výborem v roce 2010 



19.Odstoupení od smlouvy se společností Imobilien AG, s. r. o. 
20.Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zastupitelstva města, konaného dne 27. 1. 2011 
21.Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Zpráva o nesplnění plánu kontrol kontrolním výborem v roce 2010 
II. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – část pozemku p.č. 1443/86, k.ú.Ruprechtice (v 
souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice) 
III. Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním jednotám, klubům a 
školám v areálu Městského stadionu Liberec za období červenec až prosinec 2010 
IV. Stanovisko k realizaci projektu IOP pro Liberecký kraj 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

 


