
U S N E S E N Í  

 

 Z 5. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTA LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 1.3.2011 
 

USNESENÍ Č. 180/2011 

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 
1. Rada města neschvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 878/1, k. ú. Liberec formou výběrového 
řízení  s právem přednosti spoluvlastníků pozemků p.č. 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, dále vlastníka 
budovy na pozemku p.č. 877/1, budovy na pozemku p.č. 877/2, k. ú. Liberec  za cenu  54.000,- Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
2. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.971/2, k.ú. Liberec formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníků pozemků p.č. 972, 973 a budovy č.p. 299, vše v k.ú. Liberec za 
cena 238.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada města schvaluje záměr  prodeje pozemků p.č. 3735/2, p.č. 3735/3, k.ú. Liberec formou 
přímého prodeje vlastníkovi budovy na pozemku p.č. 3737, k.ú. Liberec za cenu  14.000,- Kč. 
4. Rada města schvaluje záměr  prodeje pozemku p.č. 3735/6, k.ú. Liberec formou přímého 
prodeje vlastníkovi pozemku p.č. 3735/1, k.ú. Liberec za cenu 3.000,- Kč. 
5. Rada města schvaluje záměr  prodeje pozemku p.č. 3735/7, k.ú. Liberec formou přímého 
prodeje vlastníkovi pozemků p.č. 3735/4, 3734, k.ú. Liberec za cenu 4.000,- Kč. 
6. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5395/16, k.ú. Liberec vlastníkovi pozemku 
p.č.5407/20 a budovy na tomto pozemku za cenu 3.000,-Kč. 
7. Rada města  schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 5673/2, k. ú. Liberec formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 5673/2, k. ú. Liberec  za cenu  22.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada  města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 954/2, k.ú. Rochlice u Liberce vlastníkovi 
pozemků p.č.953/3, 953/4 a budovy na těchto pozemcích za cenu 1.300,-Kč. 
9. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.985/1, k.ú. Rochlice u Liberce formou 
výběrového řízení za cenu cca  56.000,- Kč. 
10. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1583/14, k.ú.Rochlice u Liberce formou 
výběrového  řízení za cenu 54.000,-Kč. 
11. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.119/2, 119/3, k.ú. Horní Růžodol formou 
výběrového řízení s předkupním právem  vlastníka pozemků p.č.119/2 a 119/3, k.ú. Horní 
Růžodol za cenu  33.000,- Kč. 
12. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 556/1 a p.č. 556/2, k.ú. Horní Růžodol 
formou výběrového řízení s předkupním právem nájemců pozemků p.č. 556/1 a p.č. 556/2 k.ú. 
Horní Růžodol za cenu  324.000,- Kč. 
13. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 639/2, k.ú. Horní Růžodol  formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 639/2, k.ú. Horní Růžodol 
za cenu 14.200,- Kč. 
14. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3/1, k.ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 49.000,- Kč za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
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15. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 128/1, k.ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 127/1 a budovy č.p. 185, k.ú. Dolní 
Hanychov za cenu cca 7.000,- Kč za  předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
16. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 394/2, k.ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků 392/1, 393/1, 393/2, 393/3 a budovy č.p. 
112 za cenu 20.000,- Kč za předpokladu vyrovnání  nejvyšší nabídky. 
17. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 211/2, k. ú. Janův Důl u Liberce formou 
výběrového řízení  za cenu  99.000,- Kč. 
18. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 602/2, k.ú. Růžodol I vlastníkovi garáže 
na pozemku p.č.620/2 a 602/2, k.ú. Růžodol I za cenu 2.000,- Kč. 
19. Rada  města schvaluje záměr prodeje  pozemku  p.č.414/36, k. ú. Nové Pavlovice formou 
výběrového řízení za cenu  7.000,- Kč. 
20. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1569/190, k. ú. Starý Harcov formou 
výběrového řízení za cenu 35.000,- Kč. 
21. Rada města schvaluje záměr prodeje  pozemku p. č. 383, k. ú. Vesec u Liberce formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků přilehlých garáží za cenu 10.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
22. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.1446, k.ú. Vesec u Liberce formou 
výběrového řízení za cenu 116.000,- Kč. 
23. Rada města schvaluje záměr prodeje  pozemků p. č. 1498, 1499 část, k. ú. Vesec u Liberce 
formou výběrového řízení  za cenu  cca 182.000,- Kč. 
24. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.139, k. ú. Machnín formou výběrového 
řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 348.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
25. Rada města po projednání:  
a) neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1637/3, k.ú. Liberec formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 1692, 1695/3  a budovy č. p. 383 za cenu cca 14.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší  nabídky 
b) doporučuje uvedenou část pozemku řešit formou nájmu. 
26. Rada města po projednání:  
a) neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5969/2, k.ú. Liberec formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.1739/1, k.ú. Liberec za cenu 136.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší  nabídky, 
b) doporučuje uvedenou část pozemku řešit formou nájmu. 
27. Rada města po projednání:  
a) neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 705/1 a pozemku p.č. 705/2, k.ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  pozemků p.č. 704/1, 703/1 a 
budovy čp. 8 za cenu cca 31.000,- Kč za předpokladu  vyrovnání nejvyšší nabídky, 
b) doporučuje část pozemku p.č.705/2, k.ú. Rochlice u Liberce řešit formou nájmu. 
28. Rada města po projednání:   
a) neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1/2,3/1, 1400/6, k.ú. Růžodol I a p.č. 925/5, k.ú. Staré 
Pavlovice formou výběrového řízení za cenu  135.000,- Kč, 
b) doporučuje uvedené pozemky řešit formou nájmu. 
29. Rada města schvaluje odložení záměru prodeje pozemků 999, 1000/2, 5793 a částí pozemků  
p.č. 1016/1 a 5930, k.ú. Liberec do doby vyřešení nové koncepce prodeje nemovitostí. 
30. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 29 a pozemku p.č. 30, k.ú. Horní 
Růžodol formou veřejné dražby dobrovolné za minimální nejnižší podání 953.000,- Kč. 
31. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 579/1, k.ú. Staré Pavlovice formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce. 
32. Rada města  schvaluje odložení záměru prodeje pozemku p.č. 257, k. ú. Vesec u Liberce  do 
doby schválení nové koncepce prodeje. 
33. Rada města schvaluje odložení záměru prodeje  pozemku p.č. 464, k. ú. Vesec u Liberce do 
doby schválení nové koncepce prodeje. 
34. Rada města  schvaluje odložení záměru prodeje  pozemků p.č. 1495/1 část, 1511,  k. ú. Vesec 
u Liberce  do doby schválení nové koncepce prodeje. 
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35. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1400/5, k.ú. Růžodol I Ředitelství silnic 
a dálnic ČR – na pozemku je plánována cyklostezka. 

 
III. Změna usnesení RM 
Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 123/2011 bod I. 13. ze dne 8. 2. 2011  
b) souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 676/2, k. ú. Růžodol I, po úpravě předmětu a 
ceny prodeje, vymezeného odborem územní koncepce, kupujícím: 
Michal Buriánek                                                                           1/24 
Luboš Černý                                                                                   1/24 
Martin Hájek                                                                                   1/24 
Daniel Nosek                                                                         1/24 
Ladislav Krejcar                                                                       1/24 
Jaroslav Hájek                                                                            1/24 
SimonaVogtová                                                                         1/24 
Hana Vajgertová                                                                         1/24 
manž.František Hansal, Lenka Hansalová, 1/24 
Milan Foukal                                                                            1/24 
Emília Rodriguezová                                                                1/24 
Pavel Bernát                                                                                  1/24 
manž. Jaroslav Kolačný                            1/24
Zuzana Kolačná,                                
manž. Jaroslav Kerda a Kateřina Kerdová,                                  1/24 
manž. Pavel Táborský a Dana Táborská,                                      1/24 
manž. Pavel Kordík a Pavlína Kordíková,                                   1/24 
manž. Martin Kareš a Pavlína Karešová,                                    1/24 
Jan Slavík                                                                                    1/24 
Jiří Janoušek                                                                            1/24 
Aleš Funke                                                                              1/24
manž. Martin Mizera a                            1/24

      Soňa Mizerová 
      manž. Miloš Barák a                                                                                

        
                   1/24

Eva Baráková              
Božena Mihalovičová                                                            1/24 
manž. Jan Tomášek a Klára Tomášková,                                   1/24 
 
 
IV. Bezúplatná výpůjčka pozemku pro SML 
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. VN/6963/ULB/2010 (dle přílohy), 
kterou se bezplatně vypůjčuje pozemek p.č. 1579/125, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Liberec, na LV 60000 pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec. 
 
V. Nabytí nemovitosti 
Rada města neschvaluje záměr převodu pozemku p.č. 1362, k.ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví: 
Věra Dixonová 
do vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 formou daru. 
 
VI. Záměr bezúplatného převodu pozemků 
Rada města schvaluje záměr převodu pozemků p.č. 1507/1 a 1507/2, 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  



 
VII. Umístění reklamního zařízení 
1. Rada města neschvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o velikosti 5,10 x 
2,40 m na pozemku p.č. 365 v k.ú. Starý Harcov, na dobu neurčitou pro SALMA CREATIV 
TEAM s.r.o., Raisova 1036/4, Liberec 1, IČ: 25038851, za cenu 8.000,- Kč bez DPH ročně. 
2. Rada města neschvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního  zařízení o velikosti 5,10 x 
2,40 m na  pozemku p.č. 357/4 v k.ú. Dolní Hanychov, na dobu neurčitou pro Outdoor Akzent 
s.r.o., Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911, za cenu 30.000,- Kč bez DPH ročně. 

 
s o u h l a s í 
 
s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
 
I. Prodej pozemků 
1. Rada města nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 217/26, k.ú. Františkov u Liberce z důvodu 
plánovaného přístupu do sportovního areálu. 
2. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemky p.č. 843/12, 843/13, 843/52 a 843/54, k. ú. Františkov u Liberce kupujícím: 
Společenství pro dům Jáchymovská 272, 273, Liberec 10,  IČ: 286 99 726, sídlem: Liberec 10, 
Františkov, Jáchymovská 273/22, PSČ 460 10 
za kupní cenu 79.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
 
 

a   u  k  l  á  d  á  

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

           města 
T: 31. 3. 2011 

 
      2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, 
          u majetkoprávní operace č. VI, projednat s Krajským úřadem v Liberci možnost stanovení  
          podmínky, že náklady spojené s předmětem prodeje bude hradit obdarovaný. 
                                                                                                                                               T: 3. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 138/2011 

Zrušení předkupního práva - Vaňurova 458, Liberec 3 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem:  jednotka č. 458/06, 
v budově čp. 458, Liberec 3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na 
pozemku p. č. 4227, k. ú. Liberec, po zaplacení poplatku ve výši 23.120,- Kč. 

USNESENÍ Č. 139/2011 

Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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majetkoprávní operaci pod bodem: 
 

I. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování NTL 
plynovodního potrubí, vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2801/3 a 2804/2  v k.ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 
272 95 567 za cenu 500,- Kč + DPH s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem věcného 
břemene do katastru nemovitostí uhradí MO; 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 

II. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2599/3, oddělené od p.p.č. 2599/1 dle GP č. 
2967-2/2010 ze dne 2.4.2010, při ul. Křivá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Lence Jarešové, 
bytem Korejská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou,  za kupní cenu 5.200,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky, že kupující zřídí na p.p.č. 2599/3 v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch prodávajícího a každého dalšího vlastníka 
p.p.č. 2599/1 bezúplatně na dobu neurčitou s tím, že částku za kolek pro zápis vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí a za ověření podpisů na smlouvě o zřízení věcného břemene 
uhradí kupující.  
 
III. Výkup pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 2303/2 (oddělené z p.p.č. 2303 dle GP č. 
3028-262/2010 ze dne 7.9.2010), při ul. Zvonková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za celkovou  
výkupní cenu 6.840,- Kč s tím, že náklady výkupu (ověření podpisů, správní poplatek na vklad do 
KN) uhradí MO Liberec – Vratislavice n.N.  
2.  Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 2804/3 (oddělené z p.p.č. 2804/1 a 2803/1 
dle GP č. 3029-261/2010, ze dne 7.9.2010), při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou od 
pana Milana Plachého, bytem Oblouková 351, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice, za celkovou 
výkupní cenu  35.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí MO Liberec - Vratislavice n.N. (GP, 
ověření podpisů, vklad do KN, apod.).  
 
IV. Přijetí daru pozemku 
Rada města po projednání  souhlasí s přijetím daru p.p.č. 2112/3 a p.p.č. 2113/19 (oddělených z  
p.p.č. 2112/1 a 2113/6 dle GP č. 3050-198/2010 ze dne 10.11.2010) z vlastnictví Libereckého 
kraje, IČ: 70891508, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
 
V. Budoucí přijetí daru pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s budoucím přijetím daru p.p.č. 1886/33 (oddělené z p.p.č. 
1886/1 dle GP č. 2963-71/2010 ze dne 12.3.2010) při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 1465 00 Praha 4 do 
vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  
2. Rada města po projednání souhlasí s budoucím přijetím daru částí p.p.č. 2196/1, 2196/3, 2196/8 
a 2197/2, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti SKANSKA a.s., divize 
Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví 
Statutárního města Liberec, IČ: 00262978, v souvislosti s budoucím darem dešťové kanalizace, 
retenční nádrže, veřejného osvětlení a budoucí koupě staveb komunikace, chodníků, uličních 
vpustí a jejich přípojek a dopravního značení  
 

a   u  k  l  á  d  á  
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Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit majetkoprávní operace pod body č. II., III., 
IV., a V. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 140/2011 

Výzva k plnění smlouvy se společností IMOBILIEN AG, s.r.o. 

Rada města po projednání: 

n  e  u  z  n  á  v  á  

odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2008/8496 ze dne 2.5.2008 ze strany společnosti 
IMOBILIEN AG, s.r.o., IČ: 25438557, se sídlem Na Příkopě 392/9 a 392/11, 110 00 – Praha 1 – 
Staré Město,  

a   u  k  l  á  d  á   

primátorovi vyzvat společnost IMOBILIEN AG, s.r.o., IČ: 25438557 k plnění smlouvy s termínem 
plnění ze strany IMOBILIEN AG, s.r.o. do 14.3.2011. 

USNESENÍ Č. 141/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 
100 za období roků 2008 a 2009 
 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100, 
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. 142/2011 

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy  

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy s termínem platnosti do 30. 6. 2011 

a   u  k  l  á  d  á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, podepsat Dodatek č.4 ke smlouvě č. 10/09/0149 o 
závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 143/2011 

Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky - prodloužení monitoringu  
 

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

1. Prodloužení monitoringu sanace skládky Zlaté návrší a vypsání jednacího řízení bez uveřejnění 
dle § 23 , odst.7 b) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
 
2.  Návrh komise pro otevírání obálek, včetně náhradníků ve složení: 
Lukáš Martin, náměstek primátora  
Markéta Dörflerová, DiS, zástupce odboru PR 
Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru KS 
 
Náhradníci: 
Martina Rosenbergová, náměstkyně primátora 
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru PR 
David Novotný, pověřený zastupováním ved.odboru TS, 
 
3. Návrh komise pro posouzení nabídek, včetně náhradníků ve složení: 
Lukáš Martin, náměstek primátora 
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora 
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru PR 
Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru KS 
David Novotný, pověřený zastupováním ved. odboru TS, 

 
Náhradníci : 
Martina Rosenbergová, náměstkyně primátora 
PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora 
Roman Šotola, člen rady města 
Markéta Dörflerová, zástupce odboru PR 
Mgr. Květoslava Morávková, členka rady města 

 
a   u k l á d á  

 
Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit: 
1. prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vypsání jednacího řízení bez uveřejnění 
dle zákona č. 137/2006 o zadávání veřejných zakázek  

                                                                                                                  T: neprodleně 
2. po vyhodnocení výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek výběrového 
řízení a po schválení v radě města  zajistit uzavření smlouvy na zakázku Liberec – Zlaté návrší – 
sanace skládky – prodloužení monitoringu. 

USNESENÍ Č. 144/2011 

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zahrada vzpomínek"- úprava financování    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ Zahrada vzpomínek“ a úpravu financování realizace díla 

a   u  k  l  á  d  á   

1. Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, podepsat Smlouvu o dílo na realizaci zakázky  
Zahrada vzpomínek a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „ Zahrada vzpomínek“                                                               

                                                                                                                        T: neprodleně         
2. PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, zajistit finanční prostředky na realizaci zakázky   
„Zahrada vzpomínek“ dle  smlouvy o dílo a schváleného dodatku.                                                                               
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USNESENÍ Č. 145/2011 

Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 2011  
 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec  na rok  2011 a pro doplňkovou činnost 

a    u  k  l  á  d  á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, a Petře Svatoňové, vedoucí 
odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti.  

Termín: 10. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 146/2011 

Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků  

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Teplárnou Liberec, a.s., týkající se pronájmu teplárenského zařízení a úplné znění této 
smlouvy ze dne 3. 1. 2001 ve znění všech jejích dodatků 

a    u  k  l  á  d  á    

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, podepsat schválený dodatek č. 13 Smlouvy o pronájmu 
věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001.   

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 147/2011 

Jmenování předsedy a schválení statutu komise pro občanské obřady a záležitosti  
 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

předsedkyní komise pro občanské obřady a záležitosti paní Irenu Jiráskovou, 

s  c  h  v  a  l  u  j  e  

statut komise pro občanské obřady a záležitosti 

a    u  k  l  á  d  á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit jmenování 
předsedkyně komise. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 148/2011 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby "noclehárna" pro muže 
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s kapacitou 12 lůžek v objektu Kateřinská č.p. 156, Liberec XVII  
 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby "noclehárna" pro muže 
s kapacitou 12 lůžek v objektu Kateřinská č.p. 156, Liberec XVII s občanským sdružením Naděje 
a   u k l á d á 
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis dodatku 
s občanským sdružením Naděje dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 149/2011 

Plán získání finančních prostředků na provoz Komunitního střediska 
KONTAKT Liberec, p.o. na rok 2011 a 2012 z jiných prostředků, než je rozpočet 
Statutárního města Liberec  
 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

plán získání finančních prostředků na provoz Komunitního střediska KONTAKT Liberec, 
příspěvkové organizace na rok 2011 a 2012 z jiných prostředků, než je rozpočet Statutárního 
města Liberec. 

USNESENÍ Č. 150/2011 

Finanční vyhodnocení Městského programu prevence kriminality v roce 2010 a 
Hodnocení Městského programu prevence kriminality - 2010 preventivního 
projektu "Kurzy sebeobrany pro ženy" 
 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložené Finanční vyhodnocení Městského programu prevence kriminality v roce 2010 a 
Hodnocení Městského programu prevence kriminality – 2010  

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit toto závěrečné vyhodnocení projektu „Kurzy 
sebeobrany pro ženy k vzetí na vědomí na jednání zastupitelstva dne 31. 3. 2011. 

USNESENÍ Č. 151/2011 

Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého 
kraje na rok 2010 - preventivní projekt "Bezpečné město pro seniory a zdravotně 
postižené osoby" 
 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložené  Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého kraje na 
rok 2010 - preventivní projekt "Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby" k vzetí 
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na vědomí na jednání zastupitelstva dne 31 . 3. 2011. 

USNESENÍ Č. 152/2011 

Převod služebních vozidel Městské policie Liberec Divadlu F. X. Šaldy, p. o.       
 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

- usnesení Rady města Liberec č. 80/2011, kterým rada města schválila prodej služebního vozidla 
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;  
-  usnesení Rady města Liberec č. 82/2011, kterým rada města schválila 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; 
s  o  u  h  l  a  s  í   

s převedením těchto vozidel v majetku Statutárního města Liberec ze správy Městské policie 
Liberec do správy Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace;  

 s c h v a l u j e 

dočasné využívání těchto vozidel ze strany Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, 
v režii této organizace, a to až do doby zařazení tohoto majetku do správy příspěvkové organizace;  
 
a  u k l á d á 
 
1.  Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, předat obě vozidla Divadlu F. X. 
Šaldy, p.o. 

T: bezodkladně  
 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit předložení návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace – přílohy: seznam svěřeného majetku, 
zastupitelstvu města.  

T: při příští aktualizaci zřizovacích listin p.o. v roce 2011. 

USNESENÍ Č. 153/2011 

Odvolání a jmenování člena komise pro životní prostředí  
 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

paní Soňu Ceralovou z funkce člena komise pro životní prostředí, 

j  m  e  n  u  j  e  

Petra Šimko do funkce člena komise pro životní prostředí 
a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit odvolání původního člena a jmenování člena 
nového. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 154/2011 

Přemístění společnosti Komunitní práce o. p. s. Liberec 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 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce o.p.s. Liberec do prostor přízemí 
budovy ul. Masarykova č.p. 625, Liberec I. (prostory bývalého ředitelství LVT) 
 
a   u k l á d á 
 
1. odboru kanceláře tajemníka, oddělení správy budov 
a)  vypovědět stávající Smlouvu o výpůjčce č. 5407/07/08 , uzavřít Smlouvu o výpůjčce nových 
prostor v objektu Masarykova č.p.625, Liberec I. a předložit ji radě města ke schválení,  
b) provést nutné úpravy uvedených  prostor dle důvodové zprávy; 
 
2. Liberecké IS, a.s. zajistit funkční rozvody počítačové sítě v uvedených prostorách; 
 
3. odboru kanceláře tajemníka, provoznímu oddělení, přemístit vybavení společnosti Komunit-            
   ní práce o.p.s. Liberec do nových prostor a zároveň vybavit potřebným nábytkem uvolněné  
   prostory ve 2.patře budovy Uranu (kanceláře č.18, č.21 a č.22)       

   Termín:  do 1. června  2011 

USNESENÍ Č. 155/2011 

Režim užívání služebních vozidel pro služební i soukromé účely  
 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

užívání vozidel Škoda Superb, RZ: 2L6 6226, primátorem města panem Mgr. Janem Korytářem a 
Škoda Octavia, RZ: 3L3 5313, náměstkyní primátora paní Martinou Rosenbergovou  pro služební 
i soukromé účely za podmínek dle důvodové zprávy; 
 
a  u k l á d á 
 
Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, uzavřít dohody o 
užívání uvedených služebních vozidel pro služební i soukromé účely.  

T: 9. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 156/2011 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. února 2011 
 
Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 17. února 2011 Bc. Martina Čáslavku. 
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USNESENÍ Č. 157/2011 

Dopravně inženýrské studie (Uralská a Kubelkova, Kunratická, Hejnická) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Dopravně inženýrské studie“ (dále jen projekt), 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace  - dopravně inženýrských 
studií na akce projektu (zajištění bezpečného pohybu chodců v lokalitách Uralská a Kubelíkova, 
Kunratická a Hejnická)  
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele výše uvedené 
projektové 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 

 12



Markéta Dörflerová, Dis. zástupce odb. PR MML 

4. návrh způsobu financování projektu 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 

1. zajistit v souladu s interními předpisy a nařízeními vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace, a to dopravně inženýrských studií na jednotlivé akce projektu, 
zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace, a to dopravně inženýrských studií na jednotlivé 
akce projektu „Dopravně inženýrské studie“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
 

3. po zpracování projektové dokumentace předložit radě města ke schválení návrh dalšího 
postupu, 

T: 12/2011- kontrolní 

USNESENÍ Č. 158/2011 

Resslova – oprava 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 “Resslova – oprava komunikace“, 
2. časový harmonogram realizace akce „Resslova – oprava komunikace“,  
3. návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – 
veřejné zakázky s názvem „Resslova – 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  
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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, Ph.D. 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 „Resslova – oprava komunikace“ zajistit vyhlášení 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací,  administraci v systému E-ZAK a 
vyhodnocení výběrového řízení,  

T: duben 2011– kontrolní, 

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

T: říjen 2011 

USNESENÍ Č. 159/2011  

Matoušova - oprava komunikace (sdružená oprava) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Matoušova – oprava komunikace“, dále jen projektu 
2. zařazení stavební realizace projektu do plánu činnosti odboru technické správy veřejného 
majetku na rok 2012, 
3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS 
včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení), 
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše 
uvedené dokumentace, a to: 

 
Komise pro otevírání obálek  
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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, Ph.D. 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 způsobu financování projektu  
 
a  u k l á d á  
 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské činnosti 
související s vydáním stavebního povolení a projektové dokumentace pro zadání stavby, 
zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 05/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu, 
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T: 07/2011- kontrolní, 
 
3. po zhotovení projektové dokumentace akce „Matoušova - oprava komunikace“ a předložení 
nezbytných povolení, předjednání zajištění realizace akce ve spolupráci s vlastníky technické 
infrastruktury,  zpracovat návrh zadávacích podmínek pro  výběr dodavatele stavebních prací a 
předložit ho ke schválení radě města,   

T: 12/2011– kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

USNESENÍ Č. 160/2011 

Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a 
DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení 
(ohlášení) akce „Oprava spojky Lukášovská – Lučanská“, 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele výše uvedené 
projektové 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, Ph.D. člen rady města 
Roman Šotola člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Mgr. Květoslava Morávková člen rady města 
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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 vedením odboru technické správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit v souladu s interními předpisy a nařízeními vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení), zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK 
a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Oprava 
spojky Lukášovská – Lučanská“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby. 

T: 12/2011- kontrolní 

USNESENÍ Č. 161/2011  

Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 
 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e 

1. založení projektu „Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“, dále jen 
projektu 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a 
DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (ohlášení),  
3. 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 
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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, Ph.D. 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 

4. návrh způsobu financování projektu  

a  u k l á d á  
 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení včetně 
zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení a 
projektové dokumentace pro zadání stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a 
vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DUR, DSP a DZS včetně 
zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce 
„Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
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3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby, 

T: 12/2011- kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

USNESENÍ Č. 162/2011 

Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a přilehlé, 
Lukášovská, Na Pískovně) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Opravy komunikací a chodníků – zpracování projektů“, dále jen projektu 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS 
včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebních povolení (ohlášení) na 
jednotlivé akce projektu, 
3. 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, Ph.D. člen rady města 
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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 

4. návrh způsobu financování projektu  

a   u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské činnosti 
související s vydáním stavebních povolení pro realizaci jednotlivých akcí projektu a projektové 
dokumentace pro zadání staveb jednotlivých akcí projektu, zveřejnění výběrového řízení 
v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Opravy 
komunikací a chodníků – zpracování projektů“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby, 

T: 12/2011- kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

 

USNESENÍ Č. 163/2011  

Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Založení projektu „Pod Ještědem – kanalizace“, dále jen projekt, 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace projektu ve stupni DUR, 
DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení 
(ohlášení), 
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3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele výše uvedené 
projektové 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, Ph.D. 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 

4. návrh způsobu financování projektu 

a   u k l á d á  
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení včetně 
zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení pro 
realizaci jednotlivých akcí projektu a projektové dokumentace pro zadání staveb jednotlivých akcí 
projektu, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
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2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DUR, DSP a DZS včetně 
zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce 
„Pod Ještědem – kanalizace“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby, 

T: 12/2011- kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

 

USNESENÍ Č. 164/2011  

Vojanova – zřízení přechodu 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Založení projektu „Vojanova – zřízení přechodu“, dále i projekt, 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a 
DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení 
(ohlášení), 
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele výše uvedené 
projektové 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 

 22



Lukáš Martin náměstek primátora 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. 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 

4. návrh způsobu financování projektu 

a  u k l á d á  
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit v souladu s interními předpisy a nařízeními vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení), zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK 
a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Vojanova – 
zřízení přechodu“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby, 

T: 12/2011- kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

 

USNESENÍ Č. 165/2011  

Dětská – zřízení chodníku 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. založení projektu „Dětská – zřízení chodníku“, dále jen projektu 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a 
DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (ohlášení), 
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše 
uvedené dokumentace, a to: 
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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, Ph.D. 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 

4. návrh způsobu financování realizace projektu  

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
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1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení včetně 
zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení a 
projektové dokumentace pro zadání stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a 
vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Dětská – 
zřízení chodníku“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby, 

T: 12/2011- kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

 

USNESENÍ Č. 166/2011 

Nerudovo náměstí – oprava komunikací 
Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 
Oprava části usnesení č. 116/2011 

 
Rada města po projednání  

z r u š u j e  

část usnesení rady města č. 116/2011, a to: 
bod 3) schvalovacích podmínek ve znění: 

      „návrh zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Nerudovo  
      náměstí – oprava komunikací“, 

 
a   s c h v a l u j e  
nové znění bodu 3) schvalovacích podmínek, a to:  
„návrh zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Nerudovo 
náměstí – oprava komunikací“ – tato zakázka bude vypsána formou otevřeného zadávacího 
řízení“. 

USNESENÍ Č. 167/2011 

Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických 
přepočtů zatížitelnosti v roce 2011 

 
Rada města po projednání  
b e r e  n a  v ě d o m í  
aktuální stavebně - technický stav mostních konstrukcí ve vlastnictví města Liberec 
a  s c h v a l u j e  
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1. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek vyhlášení výběrového řízení na službu 
„Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů 
zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2011“ 
2. financování akce z rozpočtu odboru TS na rok 2011 
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, Ph.D. 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  

Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného majetku, 

1. vyzvat příslušné společnosti k podání nabídky na zajištění hlavních mostních prohlídek, 
diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku 
města Liberec v roce 2011 v souladu se směrnicí tajemníka č. 02 T a zveřejněním v systému E-
ZAK a po obdržení nabídek, jejich zhodnocení následně zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu, 

T: 30. 5. 2011 – kontrolní 
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2. zajistit provedení hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů 
zatížitelnosti mostních konstrukcí v majetku města Liberec, 

T: 30. 11. 2011 
 

3. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření finanční prostředky na zajištění projektových 
dokumentací na opravy mostních konstrukcí ve vlastnictví města Liberec a finanční prostředky na 
provádění stavební údržby mostních konstrukcí. 

T: 30. 6. 2011 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 168/2011 

„Revitalizace Rochlice“  
Návrh vyhlášení výběrového řízení zajištění technického dozoru investora  
 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. sloučení  projektu  „Revitalizace Rochlice - ul. Burianova“  s  projektem „ Revitalizace         
Rochlice“ 
2. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na 
zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti práce na akci 
„Revitalizace Rochlice“, vč. seznamu oslovených firem,  
 INVESTING CZ spol. s r.o., Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČ 250 36 751,  
 S-Projekt Liberec s.r.o., Mydlářská 105, 460 05 Liberec, IČ  25000802, 
 SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 414/8, 460 01 Liberec, IČ 18381481,  
3. zajištění financování akce v roce 2011 a 2012 z vlastních zdrojů a z revolvingového úvěru,  
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru TDI, 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 
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Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. 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“ zajistit vyhlášení, administraci 
zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr 
technického dozoru investora  na akci „Revitalizace Rochlice“,    

KT: 31. 3. 2011, 
   
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

                                                                                                                        KT: 04/2011, 
 

3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2011 a 2012 v rámci 
revolvingového úvěru  nárokovat finanční prostředky  na předfinancování  akce.     

                                                                                                                                   KT: 04/2011 

USNESENÍ Č. 169/2011 

Opravy komunikací a zřizování chodníků (Houbařská, Strakonická) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Opravy komunikací a zřizování chodníků projektové dokumentace“, dále jen 
projektu 
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a 
DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání územních rozhodnutí a 
stavebních povolení (ohlášení) na jednotlivé akce projektu, 
3. 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 
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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, Ph.D. 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 

4. návrh způsobu financování projektu  

a  u k l á d á  
 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení včetně 
zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení pro 
realizaci jednotlivých akcí projektu a projektové dokumentace pro zadání staveb jednotlivých akcí 
projektu, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

T: 04/2011– kontrolní, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DUR, DSP a DZS včetně 
zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce 
„Opravy komunikací a zřizování chodníků projektové dokumentace“, 

T: 11/2011- kontrolní, 
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3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  předložit radě města ke 
schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
stavby, 

T: 12/2011- kontrolní 
4. projektovou dokumentaci v průběhu zpracování konzultovat, projednávat a nechat odsouhlasit 
Ing. Jiřím Rutkovským, členem rady města. 

 

USNESENÍ Č. 170/2011 

Majetkoprávní operace  
„Oprava mostu přes I/35 a železniční trať ul. Ostašovská“  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

v rámci přípravných prací pro zajištění realizace  akce „Oprava mostu přes I/35 a železniční trať 
ul. Ostašovská“ předložený návrh:   
1. „Smlouvy o  umístění veřejné komunikační sítě“ s Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 601 
93336 a Statutárním městem Liberec,   
2. „Smlouvy“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 339,  
3. „Nájemní smlouvy o nájmu pozemkových ploch“ se Správou železniční dopraví cesty, státní 
organizace, IČ 709 94 234 
4. „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ s Yvetou Žákovou  bytem Selská, Liberec a 
Jindřichem Žákem bytem Ostašovská, Liberec      
   
a  u k l á d á 
 
Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Oprava mostu přes I/35 a železniční trať ul. Ostašovská“ 
uzavření příslušných smluvních dokumentů:   
1. „Smlouvu o  umístění veřejné komunikační sítě“ s Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 601 
93 336 a Statutárním městem Liberec,   
2. „Smlouvu“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 339,  
3. „Nájemní smlouvu o nájmu pozemkových ploch“ se Správou železniční dopraví cesty, státní 
organizace, IČ 709 94 234      
4. „Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ s Yvetou Žákovou  bytem Selská, Liberec a 
Jindřichem Žákem bytem Ostašovská, Liberec.  

     Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 171/2011 

      Majetkoprávní operace  
„Cyklostezka Jungmannova – viadukt“  
 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření  „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“  mezi  Povodím Labe, státní podnik,   IČ 
708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, kdy souhlas je udělován na 
tyto nemovitosti/pozemkové parcely: 
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- pozemek p.č. 6160/1 v  k.ú. Liberec, obec Liberec, který je ve vlastnictví Povodí Labe, státní 
podnik,  
- pozemek p.č. 577/1, 577/3 vše v k. ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, které jsou ve 
vlastnictví Povodí Labe, státní podnik 
za podmínky, pokud geometrické zaměření  skutečného provedení stavby prokáže trvalé dotčení 
uvedených pozemků, které jsou v majetku  Povodí Labe, státní podnik,  bude mezi smluvními 
stranami uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene; 

 
a  u k l á d á 
 
Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ uzavření příslušné 
„Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“  mezi Povodím Labe,  státní podnik, IČ 708 90 005 a 
Statutárním městem Liberec.   

          Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 172/2011 

„Oprava Nerudova náměstí v Liberci“ 
Návrh vyhlášení výběrového řízení - zajištění technického dozoru investora  
 

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 
zajištění technického dozoru investora na akci „Oprava Nerudova náměstí v Liberci a přilehlých 
komunikací včetně oprav stávajících inženýrských sítí „ vč. seznamu oslovených firem,  

 IBR Consulting, s. r. o., Vaňurova 515/17, 460 02 Liberec, IČ 250 23 446, 

 STORING spol. s r.o., V Horkách 94/5, 460 07 Libetec 9, IČ 254 10 482, 

 INVESTING CZ spo. s r.o., Štfánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČ 250 36 751,  
 
2. financování akce je zajištěno z rozpočtu odboru techncké správy veřejného majetku pro   
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 
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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, Ph.D. 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 
1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
-     doplnit do „Zadávacích podmínek“ do bodu č. 4.3  podmínku „ISO 9000“ 
-  v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“  zajistit vyhlášení, administraci  
       zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr    
       technického dozoru investora na akci „Oprava Nerudova náměstí v Liberci a přilehlých  
       komunikací včetně oprav stávajících inženýrských sítí“ 

KT: 31. 3. 2011, 
       -  po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného      
             smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

                                                                                                                        KT:  04/2011 
 

2. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
připravit informaci-odůvodnění na jednání rady města, proč bylo ze zadávacích podmínek vyjmuto 
ISO 9000. 

T: 15. 3. 2011 

USNESENÍ Č. 173/2011 

Provozní pokyn pro označování komunikačních závad na komunikacích a 
chodnících ve vlastnictví Statutárního města Liberec                               

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

„Provozní pokyn pro označování komunikačních závad na komunikacích a chodnících ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec – pohotovost BESIP“  
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a  u k l á d á 
 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
v souladu s přijatým návrhem „Provozního pokynu pro označování komunikačních závad na 
komunikacích a chodnících ve vlastnictví Statutárního města Liberec - pohotovost BESIP“  ve 
spolupráci s Městskou policií Liberec zajistit plnění tohoto pokynu.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 174/2011  

Majetkoprávní operace 
Oprava komunikací - Nerudovo nám., Voroněžská, Na Kopečku, U Náspu a 
Zadní 

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aby pro úspěšnou realizaci akce „Oprava komunikací – Nerudovo nám., Voroněžská, Na Kopečku, 
U Náspu a Zadní“  byla uzavřena Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku 
s Židovskou obcí Liberec, Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec; předmětem  záboru je stanovena  
část pozemkové parcely č. 526/1 v k.ú. Liberec, obec Liberec a tento zábor je bez věcného a 
finančního plnění;  
b e r  e   n a   v ě  d  o m í  
předložený návrh „Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku“ (dohoda s vlastníkem 
pozemku) s Židovskou obcí Liberec, Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec; 
a    u k l á d á   
Davidu Novotnému,  pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
po schválení tohoto smluvního dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření. 

KT:03/2011 
 
 

USNESENÍ Č. 175/2011 

Kupní smlouva – štěpkování dřevní hmoty 
 

Rada města po projednání 
b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený návrh  kupní smlouvy na dodávku biopaliva, 
 

s c h v a l u j e 
 
uzavření v příloze předložené kupní smlouvy na dodávky biopaliva, jako prodávajícím a  
společnosti Forest Gamp, s.r.o. se sídlem Horka nad Sázavou, čp. 72, IČ 27865240, jako 
kupujícím, 
 
a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,  
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zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – kupní smlouvy na dodávku 
biopaliva.   

T: 03/2011 

USNESENÍ Č. 176/2011 

Specialista odboru technické správy veřejného majetku 
Zřízení pracovního místa  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zřízení nové pracovní pozice odboru technické správy veřejného majetku – specialista technické 
správy veřejného majetku 
 
a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,  
předložit požadavek včetně specifikace funkční náplně na zajištění výběrového řízení na novou 
pracovní pozici p. Miroslavovi Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML.   

T: 03/2011 

USNESENÍ Č. 177/2011 

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

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
 
a  u k l á d á 
 
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Chládek a 
Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 252 53 361. 

T: 03/2011 

USNESENÍ Č. 178/2011 

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

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Bazén Liberec“ v IPRM Liberec - 
zóna „Lidové sady“ 
 
a  u k l á d á  
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Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SYNER s.r.o., 
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

T: 03/2011 

USNESENÍ Č. 179/2011 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele energií „Výroba a dodávka energií do 
objektů městské galerie a bazénu v Liberci“ v IPRM Liberec - zóna "Lidové 
sady" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s vypsáním výběrového řízení  na dodavatele energií „Výroba a dodávka energií do objektů 
městské galerie a bazénu v Liberci“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“          
 
a  u k l á d á 
 
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele energií. 

T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada města obdržela tyto písemné informace: 
I. Přehled uchazečů, kteří se ve stanovené lhůtě přihlásili do výběrového řízení na obsazení na 
obsazení pozice tajemníka Magistrátu města Liberec 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 145/2011 
 

 

 

 

 

 

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