
 

U S N E S E N Í  
 11 . ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 7. 6. 2011 

 

USNESENÍ Č. 395/2011 

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 dne 7.6. 2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 757/7, k.ú. Liberec   
vlastníkovi garáže na tomto pozemku za cenu  7.000,- Kč. 
2. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6002, k. ú. Liberec formou výběrového 
řízení  s právem přednosti vlastníka  pozemků p.č. 383, 384/1, k. ú. Liberec  za cenu  cca 6.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada města dne  7.6. 2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1583/389, k.ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti majitele garáže za cenu  15.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 82/28, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka  pozemku p.č. 78/41, k. ú. Dolní Hanychov  za 
cenu  3.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 82/29, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  pozemku p.č. 78/37, k. ú. Dolní Hanychov  za 
cenu  2.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 82/30, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  pozemku p.č. 78/34, k. ú. Dolní Hanychov za 
cenu  2.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 82/31, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  pozemku p.č. 78/31, k. ú. Dolní Hanychov za 
cenu  2.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 82/32, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka  pozemku p.č. 78/28, k. ú. Dolní Hanychov za 
cenu  2.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
9. Rada města schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 177/134, k. ú. Dolní Hanychov formou 
výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka pozemků  172/73, 172/23, budovy na pozemku 
p.č 172/74, k. ú. Dolní Hanychov za cenu cca 6.000,- Kč + cena zámkové dlažby dle ZP za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
10. Rada města dne 7.6.2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.129/16, k.ú. Růžodol I formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 125/1, 129/17, 130/2, k.ú. Růžodol I 
za cenu 4.000,- Kč za  předpokladu vyrovnání  nejvyšší  nabídky. 
11. Tento bod byl stažen.  
12. Rada města dne 7.6.2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 476/2, k.ú. Nové Pavlovice 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků 475/1 za cenu 5.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
13. Rada města dne 7.6.2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 414/62, k.ú. Nové Pavlovice 
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formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 4.000,-
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
14. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1982/14, k.ú. Ruprechtice, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků v budovách na pozemcích p.č. 1993 a 1992/2, k.ú. 
Ruprechtice  za cenu   86.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
15. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1986/5, k.ú. Ruprechtice, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na pozemku p.č. 1992/2, k.ú. Liberec za 
cenu  3.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
16. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1986/7, k.ú. Ruprechtice, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků garáží na pozemcích p.č. 1989, 1990 a 1991, k.ú. 
Ruprechtice za cenu  35.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
17. Rada města dne 7.6.2011 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 790/7, k.ú. Machnín formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 617/2 za cenu 53.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
18. Rada města  po projednání: 
a) nesouhlasí s prodejem  části pozemku p.č. 1087/1, k. ú. Horní Růžodol  
b) navrhuje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.1087/1, k. ú. Horní  Růžodol  
19. Rada města  po projednání: 
a) nesouhlasí s prodejem  části pozemku p.č. 322/1, k. ú. Dolní Hanychov  
b) navrhuje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 322/1, k. ú. Dolní  Hanychov  
20. Rada města dne  7.6.2011 po projednání: 
a) nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.719, k.ú. Vesec u Liberce 
b) navrhuje uzavření nájemní smlouvy na pozemku p.č. 719, k.ú.Vesec u Lbc 
21. Rada města dne 7.6. 2011 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 392/2, k.ú. Liberec formou 
výběrového řízení za cenu  303.000,-Kč. 
22. Rada města dne 7.6. 2011 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1075/21, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu 110.000,-Kč. 
23. Rada města dne 7.6. 2011 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.669, k.ú. Dolní Hanychov 
formou výběrového řízení za cenu 76.000,-Kč. 
24. Rada města 7.6.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 549, k.ú. Starý Harcov za 
cenu stanovenou dle ZP formou výběrového řízení za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
25. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 1747/32, 1747/33 a 1747/54, k.ú. Starý 
Harcov. 
26. Rada města dne  7.6. 2011 neschvaluje záměr prodej pozemků p.č. 85/1, 1079/1, k.ú. Krásná 
Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku (výpůjčka) za cenu 
56.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
27. Rada města dne 7.6. 2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1887/4, k.ú. 
Vratislavice nad Nisou za cenu stanovenou dle ZP formou výběrového  řízení s právem přednosti 
vlastníka  pozemků p.č. 1432/2, 1432/3, 1432/4 za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
28. Rada města po projednání: 
a) zrušuje usnesení RM č. 652/2010 ze dne 29.9.2010 
b) pověřuje z důvodu komplexního řešení odbor UK zpracováním zjednodušené studie na prodej 
popř. směnu pozemků p.č. 1552, 1553/1, 1556/2, 1555/1, 1558/2, 1558/3 a 1558/4, vše k.ú. 
Liberec. 
29. Rada města po projednání: 
a) zrušuje usnesení RM č. 652/2010 ze dne 29.9.2010 
b) pověřuje z důvodu komplexního řešení odbor UK zpracováním zjednodušené studie na prodej 
popř. směnu pozemků p.č. 1552, 1553/1, 1556/2, 1555/1, 1558/2, 1558/3 a 1558/4, vše k.ú. 
Liberec. 
30. Rada města po projednání: 
a) zrušuje usnesení RM č. 652/2010 ze dne 29.9.2010 
b) pověřuje z důvodu komplexního řešení odbor UK zpracováním zjednodušené studie na prodej 
popř. směnu pozemků p.č. 1552, 1553/1, 1556/2, 1555/1, 1558/2, 1558/3 a 1558/4, vše k.ú. 
Liberec. 
III. Prodej pozemků pod budovami 
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1. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 442/2, k.ú. Liberec, formou přímého 
prodeje vlastníkům budovy na pozemcích p.č. 442/1 a 442/2, k.ú. Liberec za cenu  29.000,-Kč. 
2. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 1732, k.ú. Liberec, formou přímého prodeje 
vlastníkům budovy na pozemku p.č. 1732, k.ú. Liberec za cenu  441.000,-Kč. 
3. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2716/2, k.ú. Liberec, formou přímého 
prodeje vlastníkům budovy na pozemcích p.č. 2715 a 2716/2, k.ú. Liberec za cenu 12.000,-Kč. 
4. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 2742, k.ú. Liberec, formou přímého prodeje 
vlastníkům budovy na pozemku p.č. 2742, k.ú. Liberec za cenu  315.000,-Kč. 
5. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 170 a 171/10, k.ú. Nové Pavlovice, formou 
přímého prodeje vlastníku budovy na pozemcích p.č. 170 a 171/10, k.ú. Nové Pavlovice za cenu  
402.000,-Kč. 
6. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 676/7, 676/8 a 676/9, k.ú. Růžodol I, 
formou přímého prodeje vlastníkům budovy na pozemcích p.č. 676/7, 676/11 a 676/12, k.ú. 
Růžodol I za cenu  173.000,-Kč. 

 
IV. Pronájem pozemků 
1. Rada města schvaluje pronájem pozemků p.č. 1581/2, 1582/1- o celkové výměře 130m2, k.ú. 
Liberec na dobu určitou do doby realizace plánovaných protipovodňových opatření za snížené 
roční nájemné 1.000,-Kč bez uplatnění nákladů pro družstvo PALMERA, Liberec. 
2. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 5969 - 56m2 , k.ú. Liberec na dobu 
neurčitou za roční nájemné 1.960,-Kč pro firmu NISA REALITY s.r.o., Liberec. 
3. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1302/1- 45m2 , k.ú. Rochlice u Liberce na 
dobu neurčitou za roční nájemné 450,-Kč pro manžele Nesvadbovi. 
4. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 759/1- 24m2 (pozemek pod altánem), 46m2 

(zahrada), 335m2 (údržba zeleně - výpůjčka), k.ú. Horní Růžodol na dobu neurčitou za roční 
nájemné 1.300,-Kč pro manžele Matíkovi. 
5. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 782/115 - 62,38m2, k.ú. Doubí u Liberce na 
dobu neurčitou za roční nájemné  2.183,-Kč pro Denso Air Systems Czech s.r.o., Newtonova 484, 
462 02 Liberec 23. 
6. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1072/1- 85m2 , k.ú. Vesec u Liberce na dobu 
neurčitou za roční nájemné 850,-Kč pro paní Janu Podobskou. 
7. Rada města neschvaluje pronájem části pozemků p.č. 705/1, 705/2, 712/274, k.ú. Rochlice u 
Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 3.000,-Kč pro manž. Lankovi. 

 
V.  Výpůjčka pozemků 
1. Rada města schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 4035/11, 4035/12 - část, vše  k.ú. Liberec na 
dobu neurčitou pro Dům Kultury Liberec, s.r.o., Soukenné nám. 613, 460 31 Liberec 4. 
2. Rada města neschvaluje výpůjčku pozemků  p.č. 1399/1,  k.ú. Růžodol I., p.č. 925/2, k.ú. Staré 
Pavlovice o výměře celkem  714m2  na dobu neurčitou pro Severočeská vodárenská společnost 
a.s., sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 

 
VI. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 49 - garážového stání v ul. Nad 
Sokolovnou 616, Liberec 25, pro Vlastimila Nesvadbu, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, 
smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                                                
 
VII. Změna usnesení RM 
1. Rozšíření předmětu věcného břemene 
1. Rada města  po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 613//09/VII/17 ze dne 20. 10. 2009 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1357/13, 1361/1, 1375/1, 1375/6, 1380/4, 1382/8, 
1393/10, k. ú. Růžodol I., na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 
Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 56,- Kč/m2.  
2. Rada města  po projednání  
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a) zrušuje usnesení č. 514//09/IX/4 ze dne 15. 9. 2009 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 2217/15, 2219/2, 2217/14, 2218/3, k. ú. Rochlice u Liberce, 
na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a. s., 
Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
3. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 85//09/IV/10 ze dne 17. 2. 2009. 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 67/57, 67/59, 445/2, 490/1, 490/100, 510/3, 
1182/1, k. ú. Doubí u Liberce, a na pozemcích p. č. 15, 20, 22, 23/1, 26/1, 188/12, 188/17, 193/4, 
k. ú. Vesec u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech 
Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
4. Rada města dne  po projednání  
a)  zrušuje usnesení č.265/2011/IV/4 ze dne 19. 4. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky a kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemcích p. č. 1/2, 1/1, 612/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 432/1, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Vlasák Miloš, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.  
2. Oprava nájemce 
1. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 265/2011/IV ze dne 19.4.2011  
b) schvaluje nájem části pozemku p.č. 418/1, k.ú. Františkov u Liberce,  o výměře 180m2, pro: 
Lenku Janusovou, na dobu neurčitou za roční nájemné  2.220,- Kč. 

 
VIII.Věcná břemena 
1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, pilíře 
s rozpojovací a přípojkovou skříní, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
1269/1, 1315/2, 1326, 1333/1, 1333/2, 1429/219, 1429/221, 1429/260, 1429/261, 1429/262, 
1429/373 k. ú. Růžodol I na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 505.400,- Kč bez DPH.  
2. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1567/2 k. ú. Rochlice u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 42.800,- Kč bez DPH.  
3. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 242 k. ú. Nové Pavlovice na dobu  existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za cenu 1.000,- Kč bez DPH.  
4. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN a VN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 211/1, 211/2, 216, 234, 1443/86 k. ú. 
Ruprechtice na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 86.400,- Kč 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. 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 bez DPH.  
6. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 89 k. ú. Karlinky, na dobu  existence  stavby plynárenského 
zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 
10.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí (vodovodní a plynová  
přípojka) na pozemku p. č. 102, k. ú. Karlinky na dobu existence stavby příslušných   
inženýrských sítí,  ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 93/4,  k. ú. Karlinky,  jehož vlastníkem 
jsou  v současné  době Bittner Aleš Ing., Loumová Iveta Mgr., za cenu  10.000,- Kč bez DPH. 
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8. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 102  k. ú. Karlinky na dobu  existence stavby 
příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
cenu 34.000,- Kč bez DPH.  
9. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 541, 574/1 k. ú. Ostašov u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 275.200,- Kč bez DPH.  
10. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 782/1 k. ú. Doubí u Liberce na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 4.800,- Kč bez DPH.  
11. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1017/1 k. ú. Machnín 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.  
12. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5983, 5984, 5985/1, mimo p. č. 281,  k.ú. 
Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, 
a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 201.000,- Kč bez DPH. 
13. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a zřízení věcného 
břemene přístupu a příjezdu na pozemku p. č. 145, k. ú. Starý  Harcov na dobu existence stavby  
příslušné inženýrské sítě, u věcného břemene přístupu a příjezdu na dobu neurčitou, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 353/2,  k. ú. Starý Harcov,  jehož vlastníkem je v současné době Ing. Loos 
Arnošt, za cenu  2.600,-Kč bez DPH; 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
 
I. Prodej pozemků  
1. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek  p.č. 3735/7, k. ú. Liberec 
kupujícím :  
Jiří Prokš,  
Eva Prokšová, 
za kupní cenu  4.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
2. Rada města  souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek  p.č. 3793/21, k. ú. Liberec 
kupujícímu :  
Občanské sdružení Garáže U Monstrance, IČ: 22906045 
se sídlem ul. Na Jezírku čp. 622//17, 460 06, Liberec 6 
za kupní cenu  123.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
3. Rada města dne 7.6.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 50/1, k.ú. Horní Růžodol 
kupujícímu: 
1.  DWS s.r.o., IČ 25414909 
se sídlem v ul. Dr. M. Horákové 198/61, 460 06 Liberec 7 
za kupní cenu 1,290.000,-Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Rada města dne 7.6.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
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pozemek p.č. 416/2, k.ú. Nové Pavlovice 
kupujícím: 
1. manželé Ivan Duleba a  Věra Dulebová                                        1/2                                     
manželé Ladislav Jač a  Věra Jačová                                      1/2                       
za kupní cenu  31.000,-Kč         
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
5. Rada města dne 7.6.2011 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p.č. 872/20, k.ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
1. manželé  Ivo Barek a Jaroslava Barková                                                  1/3                                     
manželé Markéta Jirásková a  Milan Jirásek                                         1/3 
Jan Pour                                                         1/3 

      za kupní cenu  84.000,-Kč         
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
6. Návrh usnesení nebyl schválen. 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 6. 2011. 

USNESENÍ Č. 396/2011 

Směna pozemku p.č. 346 za pozemek p.č. 348/1, k.ú. Rudolfov 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

a) usnesení č. 180/2011/VII./2 – neschválení směny pozemků p.č.346 a p.č.348/1, vše k.ú. 
Rudolfov 

a  s c h v a l u j e    

a)  směnu pozemku p.č. 346, k.ú. Rudolfov  
ve vlastnictví: 
Ing. Hynek Beran 
za pozemek p.č. 348/1, k.ú. Rudolfov  
ve vlastnictví:  
Statutární  město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 za cenu ze znaleckého 
posudku + doplatek za pozemek p.č. 348/1, k.ú. Rudolfov 
 
b)  zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu pro vlastníky nemovitostí - pozemků p.č.348/3 a 
349/3, k.ú. Rudolfov dle platného cenového předpisu. 
 

USNESENÍ Č. 397/2011 

Smlouva o nájmu nemovitostí a jejich správě - budova čp. 8, ul. Kostelní, Liberec 
II 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 691/2010 ze dne 18.11.2010 

            6 (z celkem 22) 



a  s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí a jejich správě č.j.4/11/.... s dobou trvání do 31.12.2012  
pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší zdravotnickou školu Liberec, IČ: 00673731. 

USNESENÍ Č. 398/2011 

Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 

I. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2349/11, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 
2896-171/2009 ze dne 2.9.2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 419.900,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
 
 
II. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit  a  
provozovat stavbu vedení  kabelu veřejného osvětlení a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu za 
účelem udržování a provádění oprav stavby na p.p.č. 1886/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390  ve prospěch 
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 ( investor stavby Městský 
obvod Liberec -  Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978), úplatně dle 
Stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti při umístění 
ostatních vedení do silničních staveb a pozemků silnic I. třídy, na dobu neurčitou.  
 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit  a 
provozovat stavbu vedení vodovodu, splaškové  a dešťové kanalizace a s tím souvisejícím právu 
vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav stavby na p.p.č. 1886/1 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390  
ve prospěch Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 (investor stavby 
Městský obvod Liberec -  Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978), úplatně 
dle Stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti při umístění 
ostatních vedení do silničních staveb a pozemků silnic I.třídy, na dobu neurčitou. 
  
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky, přístupu 
pro opravy a údržbu na p.p.č. 2348  a  vedení vodovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na 
p.p.č. 2315/1 a 2348, vše v  k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p.p.č. 2351/2 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželů Ing. Miroslava a Lenky Vlachových, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za cenu 26.000,-Kč + DPH  na dobu životnosti příslušných  inženýrských sítí .  

 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky, přístupu 
pro opravy a údržbu na p.p.č. 2515  a vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, přístupu pro 
opravy a údržbu na p.p.č. 2452/1, vše v  k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch vlastníka p.p.č. 
2505/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Ing. Ashota a Ing. Věry Simonianových, a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, za cenu 52.500,-Kč + DPH  na dobu životnosti příslušných  inženýrských sítí. 

USNESENÍ Č. 399/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvková organizace, Liberec 2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková 
organizace, Liberec 2, se zaměřením na účelnost, efektivnost a  hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 a 2010. 

USNESENÍ Č. 400/2011 

MŠ Klíček – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy a poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

- s uzavřením Smlouvy č.09038873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR podepsanou ředitelem Fondu 13.5.2011 
- s přijetím dotace na projekt MŠ Klíček-realizace úspor energie v rámci Operačního programu 
Životního prostředí ve výši: 

47 305,40 Kč ze Státního fondu životního prostředí 
804 191,80 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 

prostředky z EU - Fond soudržnosti 
 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření Smlouvy č. 09038873 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 13.5.2011  
a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.                      

T: 6/2011 

USNESENÍ Č. 401/2011 

Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu „Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku“ a jeho realizaci v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice,  

u k l á d á  

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zpracovat a podat projektovou 
žádost poskytovateli dotace 

T: 6/2011 
Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, projekt realizovat. 

T: 9/2011 

USNESENÍ Č. 402/2011 

Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací a bytech pro příjmově 
vymezené osoby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) navýšení nájemného v bytových domech postavených se státní dotací a bytech pro příjmově 
vymezené osoby o míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad za rok 2010 ve výši 1,5 % 
 

 
Ulice č.p. 

Krajní 1575-1580 
Jeronýmova 577, 581 
Sluneční stráň 861 
Hedvábná 1117-1119 
Kašmírová 1120 
Krejčího 1175-1178 
Česká 617 
Nad Sokolovnou 616 

 

a  u k l á d á  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytů. 

T: 30.6.2011 
  

USNESENÍ Č. 403/2011 

Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské 
školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7 

Rada města po projednání  

r o z h o d l a  

na návrh konkurzní komise vyřadit uchazečku Bc. Danu Charyparovou z konkurzního řízení na 
funkci ředitele Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace  

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města Bc. Danu Charyparovou.     

T : neprodleně 

USNESENÍ Č. 404/2011 

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  mezi Mateřskou školou 
„Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkovou organizací a paní 
Kateřinou Wagnerovou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou „Korálek“, Liberec, 
Aloisina výšina 645/55, příspěvkovou organizací a Kateřinou Wagnerovou na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitelku mateřské školy. 

T : ihned 
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USNESENÍ Č. 405/2011 

Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím věcného daru v hodnotě 100.000,-Kč pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitele základní školy. 

T : ihned 

USNESENÍ Č. 406/2011 

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
„MŠ Kytička - realizace úspor energie“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „MŠ Kytička – realizace úspor 
energie“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení firem KN-STAV s.r.o., S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., HB INPOL, s.r.o., OSF 2000, 
s.r.o., Fireo, s.r.o. a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „MŠ Kytička – realizace úspor energie“, firmou STAVO – UNION, stavební 
společnost s  r.o., s nabídkovou cenou 6,577.012,- Kč včetně DPH. 

                                                                                                    Termín: po uplynutí zákonných lhůt 

USNESENÍ Č. 407/2011 

Odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy 

Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

Martinu Rosenbergovou a Ing. Pavla Bernáta z funkce členů Rady Divadla F. X. Šaldy  
a Ing. Ondřeje Červinku z funkce nečlena Rady Divadla F. X. Šaldy se stálým právem účasti a 
vyjadřování,  

j m e n u j e   

Ing. Ondřeje Červinku do funkce člena Rady Divadla F. X. Šaldy,  
Kamila Jana Svobodu a Bc. Jiřího Šolce do funkce nečlenů Rady Divadla F. X. Šaldy se stálým 
právem účasti a vyjadřování 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit odvolání a jmenování členů / nečlenů Rady Divadla F. X. Šaldy. 

T: neprodleně    
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USNESENÍ Č. 408/2011 

Pověření člena zastupitelstva užívat při občanských obřadech závěsný odznak 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

pana Ladislava Duška, člena zastupitelstva, užívat závěsný odznak v souladu s ust. § 108, odst. 2, 
zákona č. 128/2000 Sb., k výkonu činností při dalších občanských obřadech – vítání občánků, 
slavnostní ukončení studia, oceňování dárců krve atp. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně informovat p. Ladislava Duška s rozhodnutím Rady města Liberec. 

      T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 409/2011 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období červenec až 
prosinec 2011 v celkovém rozsahu 2 000 hodin včetně rezervy takto: 
 
FC Slovan – fotbal mládež                              168 hodin, 
z toho: 91 hodin (fotbalový stadion – trénink), 59 hodin (fotbalové hřiště – trénink), 18 hodin 
(fotbalový stadion – zápas) 
 
AC Slovan – atletika          4 hodiny (hala míčových sportů) 
 
Patriots - baseball                               8 hodin (hala míčových sportů) 
 
Draci FBC – florbal                   79 hodin (hala míčových sportů) 
 
BK Variace – krasobruslení                                          220 hodin, 
z toho: 217 hodin (zimní hala – trénink), 3 hodiny (hala míčových sportů) 
 
TJ Bílí Tygři – hokej mládež                             571 hodin, 
z toho: 558 hodin (zimní hala – trénink), 13 hodin (hala míčových sportů) 
 
TJ Lokomotiva -  házená                             31 hodin (hala míčových sportů) 
 
BK Kondoři – basket mládeže                 156 hodin (hala KORT) 
 
TJ Dynamo – kuželky                   23 hodin (kuželna) 
 
TJ Lokomotiva - kuželky                 46 hodin (kuželna) 
 
Městská policie – střelnice                 12 hodin (střelnice výcvik - plné  
pokrytí) 
 
Veřejné bruslení                  82 hodin (zimní hala - trénink) 
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Školy zřizované SML                 500 hodin 
 
Rezerva SML                  100 hodin 

 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby 
jednotlivým konečným uživatelům,  

T: neprodleně 
 
b) zajistit přidělení volných hodin veřejné služby školským příspěvkovým organizacím na základě 
jejich požadavků, 

T: průběžně 
 
c) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období červenec až prosinec 2011. 

T: 02/12 
 

USNESENÍ Č. 410/2011 

Založení projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

založení projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ a zahájení jeho 
přípravy v rozsahu dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit zpracování dotační žádosti projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých 
ZŠ“ a její podání do výzvy poskytovatele dotace. 

      T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 411/2011 

Založení projektu „Administrativní zajištění IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci“ a vypsání výběrového řízení „Administrativní zajištění a řízení 
tematického IPRM“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) založení projektu „Administrativní zajištění IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život  
v Liberci“  
 
2) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „Administrativní  
zajištění a řízení tematického IPRM“ v rámci  IPRM-Atraktivní a kvalitní život v  
Liberci 
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3) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Veronika Fialová   odbor koordinátor dotací EU 
zástupce právního oddělení 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž   odbor koordinátor dotací EU 
Ing. Hana Josefíková  odbor koordinátor dotací EU 
zástupce právního oddělení 
 
 
4) složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 
Martina Rosenbergová  primátorka 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
1) zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení 
2) zajistit zpracování dotační žádosti projektu a její podání do výzvy poskytovatele dotace. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 412/2011 

Vypsání výběrového řízení „Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných 
zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „Odborné a organizační zajištění 
zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci“ 

 
2) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Veronika Fialová   odbor koordinátor dotací EU 
zástupce právního oddělení 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž   odbor koordinátor dotací EU 
Ing. Hana Josefíková  odbor koordinátor dotací EU 
zástupce právního oddělení 
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3) složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 
Martina Rosenbergová  primátorka 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 413/2011 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Parky Lidové sady II“ v IPRM 
Liberec - zóna Lidové sady 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „Parky Lidové sady II“ v IPRM 
 Liberec - zóna „Lidové sady“. 
 
 
2) se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
stavby: 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Ing. Monika Šilarová  vedoucí odboru komunálních služeb  
Veronika Fialová   odbor koordinátor dotací EU 
zástupce právního oddělení 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž    odbor koordinátor dotací EU 
Leoš Vašina    referent oddělení životního prostředí a rozvoje zeleně 
Ing. Hana Josefíková   odbor koordinátor dotací EU 
zástupce právního oddělení 
 
3) se složením komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby: 
Martina Rosenbergová  primátorka 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Ing. Monika Šilarová  vedoucí odboru komunálních služeb  
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
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Leoš Vašina   referent oddělení životního prostředí a rozvoje zeleně 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
- zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 414/2011 

Podání žádosti o podstatnou změnu v projektu „Zavádění procesního a 
projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či 
založených organizacích“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

podání žádosti o podstatnou změnu projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na 
Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích“ v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a  u k l á d á   

Ing, Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit podání žádosti o 
podstatnou změnu poskytovateli dotace Ministerstvu vnitra ČR 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 415/2011 

IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ - úprava přílohy č. 3 Smlouvy dle požadavku 
poskytovatele dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s úpravou přílohy č. 3 Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
v intencích důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit úpravu předmětné 
přílohy Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM dle požadavku poskytovatele dotace. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 416/2011 

Založení projektů Park Ruprechtice, Park Budyšínská, Park U Domoviny 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Založení projektů Park Ruprechtice, Park Budyšínská, Park U Domoviny 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, rozšířit seznam IPRM III o 
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projekt Tělovýchovné Jednoty Lokomotiva Liberec s názvem „Rekonstrukce objektu TJ 
Lokomotiva“. 

T: 15.7.2011 

USNESENÍ Č. 417/2011 

Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím daru – movitého majetku SML (dle specifikace v důvodové zprávě), společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit poskytnutí tohoto daru zastupitelstvu města. 

T: 06/2011 

USNESENÍ Č. 418/2011 

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Liberecká IS, a. s. 
v roce 2010 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy ve funkci valné hromady Liberecké IS a. s. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Liberecké IS, a. s. za rok 2010. 

USNESENÍ Č. 419/2011 

Liberecká IS, a. s. – schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2010 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy a dokumentů ve funkci valné hromady 
Liberecké IS, a. s. 
Schvaluje 
1) Účetní závěrku Liberecké IS, a.s. za rok 2010 
2) Výroční zpráva Liberecké IS, a.s. za rok 2010 
3) Rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS, a.s. za rok 2010 takto: 
    Zákonný příděl do rezervního fondu:               0, 00 Kč 
    Ztráta minulých let:                        - 14. 627. 39 Kč 
    Ztráta účetního období                                     - 3. 484. 875, 13 Kč 
    Nerozdělený zisk minulých let:                        5. 169. 725, 66 Kč 
    Zůstatek nerozděleného zisku minulých let:    1. 670. 223, 14 Kč 
    Zůstatek ztráty minulých let:                            0, 00 Kč 

USNESENÍ Č. 420/2011 

Schválení podání rozkladu proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže 

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

podání rozkladu proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se týkají 
správních řízení ve věci veřejných zakázek zadaných pro MS v lyžování v Liberci v roce 2009. 

USNESENÍ Č. 421/2011 

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

Rada města po projednání ve funci valné hromady společnosti Technické služby města Liberce, a. 
s. (IČ 257017 se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, 460 08) dle ust.§ 102 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 7.6.2011 
člena představenstva této společnosti  
Ing. Jiřího Rutkovského 

a  v o l í  

s účinností od 7.6.2011 
členem představenstva této společnosti 
Mgr. Věru Rosenbergovou 

a  u k l á d á  

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

T: 09/11 
 

USNESENÍ Č. 422/2011 

Rezignace na funkci člena představenstva TSML a. s. a volba nového člena 
představenstva 

Rada města po projednání ve funkci Valné hromady společnosti  Technické služby města Liberce, 
a.s. (IČ. 25 70 17; se sídlem Liberec VIII., Erbenova 376/2, PSČ 460 08) dle ust.§ 102 odst. 2 
písm.c ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a příslušných ustannovení zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodního zákoníku 

o d v o l á v á  

s účinností od 7. 6. 2011 na vlastní žádost Ing. Milana Šulce z funkce člena představenstva této 
společnosti;  

a  v o l í  

s účinností od 7. 6. 2011 Ing. Miroslava Macha, do funkce člena představenstva této společnosti;  

a  u k l á d á  

Mgr. Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedené změny v dokumentace 
této společnosti 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení veškerých úkonů 
souvisejících s rozhodnutím valné hromady, včetně podání návrhu na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku. 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 423/2011 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rok 2011 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

- předložené smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu požární ochrany Libereckého kraje (dále jen 
FPO LK) na rok 2011;  
 
smlouva č.1 - vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou 
novým člunem Bombard Typhon 420 S; 
smlouva č.2 -vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města Liberec 
náhradními tlakovými lahvemi k dýchacím přístrojům; 
smlouva č.3 – vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města Liberec 
svítilnami Survivor Led Atex; 
smlouva č.4 -vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů Machnín, Růžodol a 
Vratislavice nad Nisou plovacími vestami; 

a  u k l á d á   
Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podepsání smluv o poskytnutí 
dotací mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec;  

     Termín: Ihned  

USNESENÍ Č. 424/2011 

Přijetí daru - bezúplatného převodu vozidla od Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje pro potřeby dobrovolných hasičů města Liberec  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

přijetí daru – bezúplatného převodu vozidla Ford Transit 130 od Krajského ředitelství policie 
Libereckého kraje;  

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podepsání darovací smlouvy 
mezi Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec;  

Termín: Ihned  

USNESENÍ Č. 425/2011 

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

Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

Martinu Rosenbergovou z funkce zástupce Statutárního města Liberec v Krajské poradní skupině, 
která se podílí na plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, 
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n o m i n u j e  

Kamila Jana Svobodu, náměstka primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast do funkce 
zástupce Statutárního města Liberec v této Krajské poradní skupině 

a  u k l á d á  

Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Pavla Petráčka, člena Rady Libereckého 
kraje, o rozhodnutí Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 426/2011 

Odprodej vraku havarovaného vozidla a nahrazení novým vozidlem 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

odprodej havarovaného vozidla Škoda Fabia, RZ 3L5 7300 a uzavření kupní smlouvy se 
společností Autocentrum Milocar spol, s r.o., která učinila nejvyšší nabídku v aukčním portálu 
společnosti AutoOnline, spol. s . r.o. a záměr pořízení nového vozu obdobného typu a parametrů 
náhradou za zničený vůz 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, uzavřít kupní smlouvu na odprodej 
havarovaného vozidla Škoda Fabia,  RZ 3L5 7300.  

      T: 24. 6. 2011 

 

USNESENÍ Č. 427/2011 

Petice proti uzavření klubu Barrandoff, ul. Frýdlantská 285/16, Liberec 1 

Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.p. 285/16, Liberec 1 (klub 
Barrandoff) 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

platnost ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 285/16 ul. Frýdlantská 
(klub Barrandoff) formou výpovědi k 31.5.2011 a předání nájemního prostoru oddělení správy 
budov 

a  u k l á d á  

- Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, seznámit s touto skutečností    
    provozovatelku klubu Barrandoff, paní Alexandru Erlebachovou a převzít do správy oddělení  
    pronajaté prostory 
 
- Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníku MML, seznámit s touto skutečností autora petice, paní   
   Terezu Gábrovou. 
 
 
 

Termín:  ihned 
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USNESENÍ Č. 428/2011 

Petice proti vymezení výrobně obchodní plochy – Machnín 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici proti konceptu územního plánu 

a  u k l á d á   

předat petici pořizovateli územního plánu, který se bude peticí dále zabývat jako námitkou 
zástupce veřejnosti nebo připomínkou při tvorbě návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu.  

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 429/2011 

Petice proti výstavbě na pozemku v blízkosti kynologického cvičiště - Staré 
Pavlovice 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici proti konceptu územního plánu 

a  u k l á d á   

předat petici pořizovateli územního plánu, který se bude peticí dále zabývat jako námitkou 
zástupce veřejnosti nebo připomínkou při tvorbě návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu.  

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 430/2011 

Petice proti vymezení sběrné komunikace v Horním Hanychově a požadavek na 
zachování sportoviště na parcelách 424, 423, 426/1, 425 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

petici proti konceptu územního plánu 

a  u k l á d á   

předat petici pořizovateli územního plánu, který se bude peticí dále zabývat jako námitkou 
zástupce veřejnosti nebo připomínkou při tvorbě návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu.  

USNESENÍ Č. 431/2011 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011 dle důvodové 
zprávy  
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a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 
Statutárního města Liberec na rok 2011 zastupitelstvu města dne 30. 6. 2011 ke schválení. 

 

USNESENÍ Č. 432/2011 

Zajištění plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 104/2011 a 105/2011 - 
úkoly uložené Radě města Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

úkoly, které jí uložilo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 104/2011 a 105/2011, na svém 5. 
zasedání dne 26. května 2011, 
 
a  u k l á d á  
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit, ve spolupráci s odborem ekonomiky, 
vypracování dokumentů požadovaných zastupitelstvem města a jejich předložení radě města a 
následně zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 21.6 a 30. 6. 2011 

USNESENÍ Č. 433/2011 

Hodnocení 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. května 2011 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 26. května 2011, primátorku, náměstky primátorky, tajemníka MML a vedoucí odborů. 

 
 

 
 
 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I. K zákonu o střetu zájmů: Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát 
formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů ve formě čestného prohlášení - 
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu 
funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, za rok 2010 
II. Petice  za zachování stávajícího charakteru ulice Kořenovská adresovaná městskému obvodu 
Vratislavice nad Nisou 
III. Výsledek výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka – vedoucího odboru životního 
prostředí Magistrátu města Liberec, konaného dne 6. června 2011 
 

 

 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 409/2011 
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Martina Rosenbergová,  v .  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 



 

 


