
 

U S N E S E N Í  
 9 . ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 3. 5. 2011 

 

USNESENÍ Č. 304/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
II. Změna předmětu a ceny prodeje 
Rada města zrušuje body 1 – 4. 
Nabídka těchto pozemků bude obnovena po celkovém dořešení celého sídliště včetně potřebných 
přístupů - nová nabídka bude učiněna současným zájemcům za shodných finančních podmínek 
jako byla nabídka původní. 
 
III. Záměry prodeje a ceny pozemků 
1. Rada města  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 313/3, k,. ú. Liberec formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 310/1, k. ú. Liberec za cenu 31.000,- 
Kč  
2. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5806/1, k. ú. Liberec formou 
výběrového řízení s  právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 1265/2, k. ú. Liberec za 
cenu cca 3.000,- Kč  
3. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1281 část, 1282/1část, 1282/26,   
k.ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemců pozemků p.č. 
1282/1, 1282/26 a vlastníka stavby na pozemku p.č. 1282/26, k. ú. Rochlice u Liberce za cenu cca 
1,348.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 6/1, k. ú. Krásná Studánka formou 
výběrového řízení za cenu 48.000,- Kč  
5. Rada města po projednání:: 
a) neschvaluje prodej nemovitosti části pozemku p.č. 1637/3, k. ú. Liberec  
b) navrhuje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1637/3, k. ú. Liberec s Turistickým  
oddílem KLETR v součinnosti se školským odborem. 
6. Rada města po projednání:: 
a) neschvaluje prodej části pozemku p.č. 574/1, k. ú. Ostašov u Liberce  
b) navrhuje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 574/1, k. ú. Ostašov u Liberce.  
7. Rada města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1932/15, k. ú. Starý Harcov.  
8. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.397/4, k.ú. Machnín.  
9. Rada města neschvaluje prodej pozemku p.č. 1159, k. ú. Machnín.  
 
IV. Nájem pozemku 
a) Rada města zrušuje usnesení č. 180/2011/V/4 ze dne 15.3.2011 
b) Rada města dne 3.5.2011 schválila nájem pozemku p.č. 470/12, k.ú. Machnín, celkem 
100.008m2 na dobu neurčitou pro firmu KORDULA s.r.o., IČ:25033832, se sídlem Dolní Vítkov 
59, 463 31 Chrastava za cenu 2.205,-Kč/ha a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na 
růst inflace. 



 
V. Výpůjčka pozemku 
Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č. 5546/1, k.ú. Liberec o výměře celkem 95 m2 

na dobu neurčitou pro Přemysla Ottu. 
 
VI. Pronájem nebytových prostor 
1. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru  - garáže na pozemku p.č. 4932/6, k.ú. 
Liberec, ul. Jungmannova čp. 457, Liberec 2, Ing. Marcele Malíkové, nájemné 800,- Kč/m²/rok 
bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.   
2. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru  - garáže na pozemku p.č. 553/2, k.ú. 
Růžodol I, ul. Hokešova, Liberec 11, Ladislavu Tomičovi, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, 
smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.  

                                                              
VII. Věcná břemena 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 
1087/15, k.ú. Horní Růžodol, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1087/42, k. 
ú. Horní Růžodol a stavby na pozemku p. č. 1087/42, k. ú. Horní Růžodol,  jejichž vlastníkem jsou 
v současné  době Rychetský Vít Bc. a Rychetská Jiřina, za cenu 200,-  Kč/m2  bez  DPH,  
minimálně však 1.000,- Kč bez DPH za uzavření věcného břemene.  
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 217/57 k. ú. Františkov u Liberce 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.  
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 
349/1, k.ú. Ruprechtice, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 354,  k. ú. 
Ruprechtice a budovy na pozemku p. č. 354, k. ú. Ruprechtice,  jejichž vlastníkem jsou v současné  
době Švanda Petr Ing. a Švandová Zuzana Ing., za cenu 200,-  Kč/m2  bez  DPH, minimálně však 
1.000,- Kč bez DPH za uzavření věcného břemene.  
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 924, 948/1, k. ú. Ruprechtice na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 1.650,- Kč/m2 bez DPH.  
5. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 50,  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 10.000,- Kč bez DPH.  
6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 
1240/3, k.ú. Vesec u Liberce, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1241/1 a 
1240/1,  k. ú. Vesec u Liberce,  jehož vlastníkem je v současné době JUDr. Marcela Alinčová, za 
cenu 200,-Kč/m2  bez DPH, minimálně však 1000.- Kč bez DPH za uzavření věcného břemene.  
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 850, k. ú. Machnín na dobu  existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
cenu 1.275,- Kč bez DPH.  

 
VIII. Změny usnesení RM 
1. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 123/2011/V/13 ze dne 8. 2. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení  NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 188/5, 755, 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.  
2. Rada města dne po projednání  
a) zrušuje usnesení č.381/02/VI/3 ze dne 13. 8. 2002 
b) schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1845/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou spočívajícího 
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v právu mít zřízeno a provozovat parovodní potrubí DN 125/80 v km 2,455 (SO 505) a v právu 
vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním tepelného 
zařízení pro spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ275 94 301 (investor 
stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390) bezúplatně na 
dobu existence tepelného zařízení. 
c) schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1352/4, 1886/5, 1886/9, 1887/4, 1921/4, 3652/11 v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat parovodní potrubí DN 
300/125 v km 2,600 – 2,720 (SO 506) a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami a provozováním tepelného zařízení pro spol. ENERGIE Holding a.s., 
Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ275 94 301 (investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390) bezúplatně na dobu existence tepelného zařízení 
d) schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 769/4, 773/2, 795 v k.ú. Rochlice u Liberce 
spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat parovodní potrubí DN 500/200 v km 0,400 ( SO 
502) pro spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ275 94 301 (investor stavby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390) bezúplatně na dobu 
existence tepelného zařízení. 
e) schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1039, 264/2 v k.ú. Horní Růžodol spočívajícího 
v právu mít zřízeno a provozovat parovodní potrubí DN 500/200 v km 0,400 ( SO 502) pro spol. 
ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ 275 94 301 (investor stavby Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390) bezúplatně na dobu existence 
tepelného zařízení. 
f) schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 1820/1 v k. ú. Rochlice u Liberce spočívajícího 
v právu mít zřízeno a provozovat parovodní potrubí DN 500/200 v km 1,200 – 1,700 ( SO 504)  
pro spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ 275 94 301 (investor stavby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390) bezúplatně na dobu 
existence tepelného zařízení. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem:  
 
I. Prodej pozemků  
1. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemek p.č. 5673/2, k. ú. Liberec  
kupující: 
Pavel Štryncl,  
Hana Štrynclová,  
za kupní cenu 22.000, - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  
2. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 985/43, k.ú. Rochlice u Liberce 
kupujícímu: 
1. Bohdan Rozmarin,  
za kupní cenu 64.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 119/2,119/3 – 50% podíl, k.ú. Horní Růžodol 
kupujícímu: 
1. Petr Hoření,  
za kupní cenu 33.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů   
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 639/2, k.ú. Horní Růžodol 
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kupující: 
1. Dagmar Mlejnková,  
za kupní cenu 14.200,-Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů   
 ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 5. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
 pozemek p.č. 3/1, k.ú. Dolní Hanychov 
 kupujícím: 
 1. manželé Jana Grešulová,  
 a  Ondřej Grešula,  
 za kupní cenu  62.000,-Kč  
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
 dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 6. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
 pozemek p.č. 128/7, k.ú. Dolní Hanychov 
 kupujícím: 
 1. manželé Ivo Hanousek,  
 a  Věra Hanousková,  
 za kupní cenu 7.000,-Kč  
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
 dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 7. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti:                                   
 pozemek p.č. 394/2, k.ú. Dolní Hanychov 
 kupujícímu: 
 1. Jaroslav Jiřík, za kupní cenu  20.000,-Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
 dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 8. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
 pozemek p.č. 211/2, k.ú. Janův Důl u Liberce 
 kupujícím: 
 1. manželé Ing. René Händl,  
 a  Ing. Magdaléna Händlová, za kupní cenu  99.000,-Kč 
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
 dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 9. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
 pozemek p.č. 579/1, k.ú. Staré Pavlovice 
 kupujícím: 
 1. manželé Jiří Chráska,  
 a Eva Chrásková,  
  za kupní cenu 489.000,-Kč  
 splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
 dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 10. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti:                                   
 pozemek p.č. 414/63, k.ú. Nové Pavlovice 
 kupujícímu: 
 1. Mgr. Pavel Schnirch,  
 za kupní cenu 7.001,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
11. Rada města dne 3.5. 2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 1515/29, k.ú. Starý Harcov 
kupujícím: 
1. Bc.Daniel Bulušek,  
za kupní cenu  19.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
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dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. manželé Marcel Skočdopole a Markéta Skočdopolová,                                       
za kupní cenu  19.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1 
12. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek  p.č. 383, k. ú. Vesec u Liberce 
kupující:  
Aleš Krčmář, Zdeňka Krčmářová, 
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Pavel Qualizza,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Bohuslav Šmejda,  
Zdeňka Šmejdová,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Alena Semotánová,  
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
Aleš Havlíček, 
ideální podíl 1/5 nemovitosti 
 
za kupní cenu 10.000,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
13. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 1446, k.ú. Vesec 
kupujícímu: 
1. H.H.HOLDING GROUP, v.o.s., IČ:254 157 86 
sídlem Bulovka 123, 464 01  Frýdlant v Čechách 
za kupní cenu  116.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
14. Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek  p.č. 36/1, k. ú. Kunratice u Liberce 
kupujícím:  
Michal Kanca, Michaela Kancová,  
za kupní cenu 184.000,  - Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
15. Rada města dne 3.5.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 139, k.ú. Machnín 
kupujícímu: 
1. Věra Půtová Málková 
za kupní cenu 348.001,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode  
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
16. Rada města zrušuje prodej nemovitosti:  
pozemky p.č.359/8 a 359/12, k. ú. Ruprechtice  

u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
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předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 26. 5. 2011 

USNESENÍ Č. 305/2011 

Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání: 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace po bodem: 
 
I. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1452/3, oddělené z p.p.č. 1452/1 dle 
GP č. 3104-95/2011 ze dne 11.3.2011,  při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 35.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
p.p.č. 1456. 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1003 a 1004/5, oddělené z p.p.č. 
1004/3 dle GP č. 3100-48/2011 ze dne 10.3.2011, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
za minimální prodejní cenu 36.600,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
p.p.č. 1001. 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Východní 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 99.500,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků p.p.č. 2117. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
II. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 395/49, oddělené z p.p.č. 395/42 dle GP č. 
3010-220/2010 ze dne 7.9.2010, při ul. Svornosti v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Petrovi 
a Zuzaně Virtovým, za kupní cenu 15.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem II. ke 
schválení zastupitelstvu města.  

USNESENÍ Č. 306/2011 

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2010 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

- s celoročním hospodařením Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2010 a to 
bez výhrad 
- s finančním vypořádáním Statutárního města Liberec za rok 2010 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu auditora za rok 2010 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit závěrečný účet Statutárního města Liberec za 
rok 2010 zastupitelstvu města dne 26. 5. 2011 ke schválení. 
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USNESENÍ Č. 307/2011 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení paní Ivetě Frankelové 

Rada města po projednání  

n e s o u h l a s í    

s prominutím poplatku z prodlení paní  Ivetě Frankelové, rod.číslo 675223/0606, bytem Nad 
Školou 1408, Vratislavice nad Nisou, v celkové částce 59 157,70 Kč 

a  u k l á d á   

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
informovat paní Ivetu Frankelovou o neschválení její žádosti o prominutí poplatku z prodlení, 
v celkové částce 59.157,70 Kč.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 308/2011 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Jiřího Kimy 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í    

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 2 roky pana Jiřího Kimy 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 2 roky s panem 
Jiřím Kimou. 

T: 26.5.2011  

USNESENÍ Č. 309/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního  zaměření zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í    

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec na akci „Dřevěný přístřešek pro 
kojence – Dětské centrum SLUNÍČKO“ v maximální výši 500.000,- Kč dle výsledku výběrového 
řízení na dodavatele 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení.  

T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 310/2011 

Žádost o odpis pohledávky včetně příslušenství 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s odpisem pohledávky 110.233,- Kč včetně příslušenství vůči Tyflocentru, o.p.s., Na Výšinách 
451, Liberec 5 za užívání nebytového prostoru č. 138, Dr.M.Horákové 9/333, Liberec v letech 
2005-2007 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města odpis pohledávky ve výši 110.233,- Kč včetně příslušenství vůči 
Tyflocentru, o.p.s., Na Výšinách 451, Liberec 5 za užívání nebytového prostoru č. 138, Dr. M. 
Horákové 9/333, Liberec v letech 2005-2007.   

T: 26.5.2011  

USNESENÍ Č. 311/2011 

Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec zastupitelstvu 
města. 
 
         T: 26.5.2011 

USNESENÍ Č. 312/2011 

Jmenování členů konkurzní komise 

Rada města po projednání  

j m e n u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „Rolnička“, 
Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu     Ing. Jiřina Princová 
Zástupce České školní inspekce    PhDr. Miloslava Paclíková 
Odborník v oblasti státní správy    Vladimíra Jurigová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Jana Koucká 
 
Tajemník konkruzní komise     Marcela Šulcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit předání jmenovacích 
dekretů členům konkurzní komise. 

T : neprodleně 
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USNESENÍ Č. 313/2011 

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

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

platový výměr PaedDr. Kamily Podrápské, Ph.D., ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 
466/4, příspěvkové organizace, ke dni 1. 5. 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. 314/2011 

Smlouva o nájmu movitých věcí 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých č. 9/10/0362 dle přílohy  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání dodatku č. 
1.      

T : červen 2011 

USNESENÍ Č. 315/2011 

Informace k žalobě o zaplacení 1,104.470,-Kč s příslušenstvím podané u 
Městského soudu v Praze proti žalované Regionální stavební s.r.o. 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o podané žalobě o zaplacení částky 1,104.470,- Kč s příslušenstvím proti žalované 
Regionální stavební s.r.o.  
a  s o u h l a s í  
s jejím projednáním a rozhodnutím u Městského soudu v Praze. 

USNESENÍ Č. 316/2011 

Zpětvzetí žaloby SML proti žalovanému Čmelák - Společnost přátel přírody, IČ: 
46747362 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

navržený postup pod bodem 1) – vzít žalobu na ochranu dobré pověsti právnické osoby zpět 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat Okresní soud 
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v Liberci o rozhodnutí rady města. 

USNESENÍ Č. 317/2011 

Plán oprav schodišť ve městě Liberci na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. stavební realizaci akce „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 2011“  v členění: 
- oprava schodiště Hedvábná, 
- oprava schodiště Oblačná u č.p. 490, 
- oprava schodiště Oblačná u č.p. 269 
- oprava schodišť Nezvalova, 
- oprava schodiště Ježkova, 
- oprava schodiště Vlčí vrch u č.p. 669, 
- oprava schodiště Vlčí vrch u č.p. 672, 
- oprava schodiště Sněhurčina, 
- oprava schodiště Preslova,  
- oprava schodišť Kominická, 
- oprava schodišť Sametová 

 

2. časový harmonogram akce, 
3. návrh zadávacích podmínek pro realizaci akce, 
4. financování akce,  
5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací vč.  
    seznamu oslovených společností, 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby dle  
    Směrnice tajemníka č. 02T, a to: 

 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová náměstek primátorky 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
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Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Petr Černý člen rady města 

 
 

 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 (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci Oprava schodišť ve 
městě Liberci v roce 2011“, 

KT: 31.5. 2011, 
 
2. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT: 11/2011, 
3. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu realizace akce, 

KT: 11/2011. 

USNESENÍ Č. 318/2011 

Údržba vodních prvků ve vlastnictví města Liberec 

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prací 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. návrh zadávacích podmínek na zakázku malého rozsahu na zhotovitele údržby a zajištění  
    provozu vodních prvků v městě Liberci dle Směrnice tajemníka č. 02T k zadávání veřejných  
    zakázek a sestavování komisí, 
2. předložený návrh „Zadávací dokumentace“a předloženého návrhu smlouvy o dílo 
3. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele údržby a zajištění provozu vodních prvků v městě  
    Liberec, 
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele údržby a zajištění  
    provozu vodních prvků v městě Liberci dle Směrnice tajemníka č. 02T k zadávání veřejných  
    zakázek a sestavování komisí  

 
Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
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Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová náměstek primátorky 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. 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 ve spolupráci s odborem právních a  
    veřejných zakázek vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového   
    řízení na výběr zhotovitele údržby a zajištění provozu vodních prvků v městě Liberci,  

T : 05/2011 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného smluvního  
    dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

T: 06/2011. 

USNESENÍ Č. 319/2011 

Plán oprav chodníků na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. stavební realizaci akce „Opravy chodníků ve městě Liberci v roce 2011“ v členění: 
 
- oprava chodníku  v Kostelní  ulici,   
- oprava chodníku na nám. Českých bratří, 
- oprava chodníku v ulici Na Jezírku, 
- oprava chodníku v ulici Aloisina výšina, 
- oprava chodníku ve Sněhurčině ulici, 
- oprava chodníku v ulici Červeného, 
- oprava chodníku v Londýnské ulici, 
- oprava chodníku v Sokolovské ulici, 
- oprava chodníku v Sokolské ulici, 
- oprava chodníku v Dělnické ulici, 
- oprava chodníku v ulici U Potůčku, 
 
2. časový harmonogram akce, 
3. předložený návrh zadávacích podmínek pro realizaci akce, 
4. financování akce,  
5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací vč.  
    seznamu oslovených společností, 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby dle  
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    Směrnice tajemníka č. 02T, a to: 
   

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek člen rady města  
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. Odb. PR MML 
Mgr. Petr Černý člen rady města 

 

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 (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Opravy chodníků 
v městě Liberci v roce 2011“,    

KT: 31.5. 2011, 
 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

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

KT: 11/2011 

USNESENÍ Č. 320/2011 

Plán oprav komunikací na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

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

1. stavební realizaci akce „Opravy komunikací ve městě Liberci v roce 2011“ v členění : 
- oprava komunikace Kociánovy ulice,   
- oprava komunikace ulice Na Jezírku, 
- oprava komunikace Letné ulice, 
- oprava komunikace ulice Křemenný vrch, 
- oprava komunikace Cihlářské ulice, 
- oprava komunikace ulice U Potůčku, 
- oprava komunikace Doubské ulice, 
- oprava komunikace ulice V Lučinách, 
- oprava komunikace Mánesovy ulice 
 
2. časový harmonogram akce, 
3. návrh zadávacích podmínek pro realizaci akce, 
4. financování akce,  
5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací vč.  
    seznamu oslovených společností, 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby dle  
    Směrnice tajemníka č. 02T, a to: 

 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Petr Černý člen rady města 

 

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 (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Opravy 
komunikací v městě Liberci v roce 2011“,    
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KT: 31.5. 2011, 
 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT :  11/2011. 
 
3. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu realizace akce 

KT:11/2011 

USNESENÍ Č. 321/2011 

Plán oprav propustků a poškozených příslušenství komunikací na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

 
Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. stavební realizaci akce „Opravy propustků a poškozených příslušenství komunikací na rok 
2011“ v členění: 
 
- oprava propustku v ul. Raspenavská - Radčice 
- oprava propustku v ul. U Vleku – Rudolfov 
- oprava propustku v ul. Stará – Machnín 
- oprava poškozené krajnice – ul. Horská 
- oprava příkopu – ul. Horská 
- oprava poškozené krajnice – ul. Zvolenská 
- oprava svahu pod chodníkem – ul. Burianova 
 
 
2. časový harmonogram akce, 
3. návrh zadávacích podmínek pro realizaci akce, 
4. financování akce,  
5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací vč.  
    seznamu oslovených společností, 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby dle  
    Směrnice tajemníka č. 02T, a to: 

 

Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
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David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Petr Černý člen rady města 

  

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 (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava propustků 
a poškozených příslušenství komunikací na rok 2011“    

KT: 31.5. 2011, 
 
2. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT :  11/2011, 
 
3. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu realizace akce, 

KT:11/2011. 

USNESENÍ Č. 322/2011 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ k vyhrazenému parkovacímu stání na 
komunikaci Jáchymovská pro držitele  ZTP pana Jiřího Křivánka 

a  z a m í t á   

1. realizaci svislého dopravního značení IP12 „P reservé“ k vyhrazenému parkovacímu stání na 
komunikaci Březový Vrch pro držitele  ZTP/P pana Štefana Krkošku, 

 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Burianova pro držitele ZTP paní Ing. 
Lenku Kretschmerovou do 31.12.2012. 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením svislého 
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dopravního značení IP 12 na komunikaci Jáchymovská k již vyhrazenému parkovacímu stání pro 
držitele ZTP pana Jiřího Křivánka, 

Termín: duben 2011, 
 
2. vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku o zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP paní Ing. Lenku Kretschmerovou na komunikaci  Burianova a 
odstranit stávající svislou dopravní značku IP 12 na komunikaci Burianova, 
Termín: duben 2011, 
 
3. vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se zřízením svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci  Březový Vrch k již vyhrazenému parkovacímu stání pro 
držitele ZTP/P pana Štefana Krkošku. 
         Termín: duben 2011 

USNESENÍ Č. 323/2011 

Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací 

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 „Horní Hanychov – kanalizace“, dále jen projekt 
2) vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace projektu dle směrnice 
tajemníka O2T, a to ve stupni DUR, DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení), 
3) složení hodnotící komise ve složení 

 
Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. Odb. TS  
Bc. Filip Chmátal zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátora 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátora 
David Novotný pověřen zastupováním ved. Odb. TS  
Bc. Filip Chmátal zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek  člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová náměstek primátora 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. Odb. PR MML 
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Mgr. Petr Černý člen rady města 

 
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: 05/2011 – 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 
„Horní Hanychov - 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. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu realizace projektové dokumentace, 

T: 12/2011- kontrolní 

 

USNESENÍ Č. 324/2011 

Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý Lev 

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. záměr realizace rozšíření parkovacích stání na komunikaci Gutenbergova dle zvolené varianty A  
    důvodové zprávy 
2. založení akce „Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý Lev“, 
3. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na  
    dodavatele stavebních prací na akci „Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý Lev“, 
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  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. Odb. PR MML 
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Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. Odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek  člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. Odb. PR MML 
Mgr. Petr Černý člen rady města 

 

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 (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Parkovací stání 
před Grandhotelem Zlatý Lev“ 

KT: 31.5. 2011 
 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

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

KT:11/2011 
 
4. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového předložit radě města ke schválení 
uzavření příslušného smluvního dokumentu – plánovací smlouvy mezi městem Liberec a Clarion 
Grandhotel Zlatý Lev. 

KT:06/2011 

USNESENÍ Č. 325/2011 

Obchodní ulice – úprava odvodnění  

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení akce „Obchodní  ulice – úprava odvodnění“, 
2. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na  
    dodavatele stavebních prací na akci „Obchodní ulice – úprava odvodnění“,  
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
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Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová Primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. 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 (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Opravy chodníků 
v městě Liberci v roce 2011“,    

KT: 31.5. 2011 
 
2. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

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

KT:11/2011 

USNESENÍ Č. 326/2011 

Zřízení autobusového přístřešku pro cestující na komunikaci Letná  

Založení akce, zpracování projektové dokumentace  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) založení projektu „Letná - zřízení přístřešku pro cestující“, 
2) zařazení stavební realizace projektu do plánu činnosti odboru technické správy veřejného  
    majetku na rok 2011, 
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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  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  

Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 

 
 
1) návrh financování projektu „Letná – zřízení přístřešku pro cestující“  
2) plnění důvodové zprávy 

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: 05/2011– kontrolní, 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu, 

T: 05/2011- kontrolní, 
3) zpracovat návrh zadávacích podmínek pro  výběr dodavatele stavebních prací včetně způsobu 
financování a předložit ho ke schválení radě města,   

T: 08/2011– kontrolní 
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USNESENÍ Č. 327/2011 

ZŠ Ostašov - stavební  úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská 

rozšíření zadání 

Rada města po projednání  
s c h v a l u j e 
1) rozšíření projektu “ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská “  
   (dále jen akce) včetně její realizace, 
2) časový harmonogram realizace akce  
3) financování akce 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1. zajistit předložení cenové nabídky a následného uzavření dodatku č.1 se zpracovatelem 
projektové dokumentace zakázky “ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a 
Křižanská “ (projektová kancelář Nýdrle) na zpracování dodatku projektové dokumentace na 
předmět rozšíření včetně související inženýrské činnosti (změna stavby před dokončením),  

T : 05/2011– kontrolní, 
2. zajistit ocenění vzniklých víceprací vyplývajících z předmětu rozšíření, uzavření dodatku č.1 
SOD se zhotovitelem stavebních prací zakázky “ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic 
Ostašovská a Křižanská “ se zhotovitelem akce 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. 
Hodkovice nad Mohelkou) a zajistit následnou realizaci 

T: srpen/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. 328/2011 

Opravy cest  na plochách veřejné zeleně 

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. založení akce „Opravy cest na plochách veřejné zeleně“ včetně její realizace 
2. návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – 
veřejné zakázky s názvem „Opravy cest na plochách veřejné zeleně“,    
3. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací vč. 
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  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
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Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
Ing. Bohuslav Kabátek člen rady města 
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Roman Šotola člen rady města 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
Mgr. Petr Černý člen rady města 

 
a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro 
realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Opravy cest na plochách veřejné zeleně“ zajistit 
prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení výběrového řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací,  administraci v systému E-ZAK a vyhodnocení,  

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

T: 06/2011 
 

3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
prostředky na úhradu realizace akce. 

KT:11/2011 

USNESENÍ Č. 329/2011 

Cyklostezka Nisa – Liberec centrum 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. realizaci stavby projektu „Cyklostezka Nisa – Liberec Centrum“ na odboru technické správy 
veřejného majetku 
2. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací na akci „Cyklostezka Nisa – Liberec Centrum“,  
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
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Komise pro otevírání obálek  
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro otevírání obálek  
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 
 
Komise pro posouzení nabídek  
Lukáš Martin náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
David Novotný pověřen zastupováním ved. odb. TS  
Ing. Václav Bahník zástupce odb. TS MML 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR  
  
Náhradníci komise pro posouzení nabídek  
Bc. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Martina Rosenbergová primátorka SML 
Ing. Jitka Píšová zástupce odb. TS 
Ing. Radek Chobot zástupce odb. TS 
Mgr. Jan Audy ved. odb. PR MML 

 

a  u k l á d á  

1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
a) v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, administraci (E-ZAK) 
a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Cyklostezka Nisa 
– Liberec Centrum“,    

KT: 31.5.2011 
 
b) po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

KT:31.5.2011 
 
c) v rámci 2. rozpočtového opatření schválit převod finančních prostředků z odboru rozvojových 
projektů v celkové výši 2 000 000Kč z položky 07013.107003.087.RCY.03 N. cyklostezky Nisa, 
Lbc centrum, realizace a položky 07013.107003.087.RCY.04 N. cyklostezky Nisa, Lbc centrum, 
stavba na odbor technické správy veřejného majetku na projekt „Cyklostezka Nisa – Liberec 
Centrum“ .  

 KT:11/2011 
 
2. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  

      zajistit vyúčtování účelové dotace  z LK na projekt „Cyklostezka Nisa – Liberec Centrum“. 

KT: 30.6.2011 
 

USNESENÍ Č. 330/2011 
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Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

použití znaku města v atlasovém díle „Česko v mapách“, konkrétně v textu, kde se hovoří o znaku 
města Liberec 

a  u k l á d á    

Ing. Miluši Charyparové, pověřené výkonem funkce vedoucí odboru kancelář primátora, 
vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 331/2011 

Hodnocení náhradního 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. dubna 
2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Hodnocení náhradního 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. dubna 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 

 I. Vybrané dotazy zastupitelů, vznesené na 4. zasedání zastupitelstvu města, dne 28.  
          dubna 2011 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martina Rosenbergová,  v .  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 
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