
 

U S N E S E N Í  
 18. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 1. 11. 2011 

USNESENÍ Č. 747/2011 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 635/4, oddělené z p.p.č. 635/3 dle GP č. 
3168-390/2011 ze dne 1.9.2011, při ul. Krajová v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 9.100,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků p.p.č. 643/58, 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod bodem: 
 
II. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem 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, manželům 
Josefovi a Zuzaně Bémovým, za kupní cenu 419.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 
  
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2349/14, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP 
č. 3137-100/2011 ze dne 30.5.2011, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Josefovi a Venuši Martinkovým, za kupní cenu 179.300,-Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec.  
 
III. Přijmutí daru pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, oddělených z p.p.č. 
2550 a 2552 dle GP č. 3054-206/2010 ze dne 9.11.2010, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou z vlastnictví pana Jaroslava Macha, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978  

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem 
II. a III. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 748/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 

I. Pronájem nebytového prostoru 



Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 126,6 m2 v ul. Matoušova 406, 
Liberec 3, organizaci Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., IČ: 28731191, se sídlem ul.      
Matoušova 406, Liberec 3 a uzavření nájemní smlouvy dle přiloženého návrhu.    
  
II. Věcná břemena 
1. Rada města dne 1. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační  přípojky na 
pozemku p. č. 5899/1, k. ú. Liberec  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1176/23, 1177, k. ú. Liberec, kterým je v současné době Doležil 
Petr, Lejsek Jan  MUDr.,  Strouhal Václav DiS., Šumaj Rudolf MUDr.,  za podmínky složení 
zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 1. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodní  přípojky na 
pozemku p. č. 5899/1, k. ú. Liberec  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1176/23, 1177, k. ú. Liberec, kterým je v současné době Doležil 
Petr, Lejsek Jan  MUDr., Strouhal Václav DiS., Šumaj Rudolf MUDr.,  za podmínky složení 
zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města dne 1. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 145, 230/1, 433, 435, k. 
ú. Janův Důl u Liberce, 638/7, 648/2, 650/1, 650/2, 675/2, 1050/1, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 
1083, 1084, 1085, 1126/7, k. ú. Horní Růžodol na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve 
výši 1.564 500,- Kč bez DPH.  
 
4. Rada města dne 1. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a elektro  
přípojky na pozemku p. č. 419, k. ú. Janův Důl u Liberce  na dobu existence stavby příslušných   
inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 17, k. ú. Janův Důl u Liberce, kterým je 
v současné době Kunertová Marie, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez DPH. 

 
5. Rada města dne 1. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1341/10, 1348/10, 
1357/14, 1361/1, 1361/14, 1361/16, 1375/1, 1378/4, 1382/9 k. ú. Růžodol I na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
za podmínky složení zálohy ve výši 124.000,- Kč bez DPH.  
 
6. Rada města dne 1. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační  přípojky na pozemku p. č. 148, 149/5, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence 
stavby příslušných inženýrských  sítí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 138, k. ú. Horní 
Hanychov, kterým je v současné době Denk Miroslav, za podmínky složení zálohy ve výši  9.800,- 
Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 749/2011 

Nevyužití předkupního práva - Wintrova 502, Liberec 2 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č.502/2 
v budově čp. 502, ul. Wintrova, Liberec 2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na společných 
částech budovy čp. 502, ul. Wintrova, Liberec 2 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na 
pozemku p.č. 4944, k.ú.Liberec, za cenu  2,315.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 750/2011 
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Zrušení předkupního práva - Jiskrova 1213, Liberec 1 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č.1213/2 
v budově čp.1213, ul. Jiskrova, Liberec 1, spoluvlastnický podíl o velikosti 9598/38321 na budově 
čp.1213, ul. Jiskrova, Liberec 1 včetně  spoluvlastnického podílu o velikosti 9598/38321 na 
pozemku p.č. 5629, k.ú.Liberec, po zaplacení poplatku ve výši 4.215,- Kč včetně DPH. 

 

Změna stanov akciové společnosti Sportovní areál Ještěd  

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 751/2011 

Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady II" v IPRM 
Liberec - zóna Lidové sady a vypsání nového výběrového řízení 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

1) zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Parky Lidové sady II“ v IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“, 
 
2) vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavby „ Parky Lidové sady II“ v IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“, 

 
3) složení 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 
 
4) složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby: 
 
Bc. 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 
Leoš Vašina   referent oddělení životního prostředí a rozvoje zeleně 
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Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 752/2011 

Schválení výsledku zadávacího řízení "Administrativní zajištění a řízení IPRM" 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

výsledek zadávacího řízení „Administrativní zajištění a řízení IPRM“ v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný smluvní dokument. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 753/2011 

Schválení výsledku zadávacího 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  

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

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný smluvní dokument. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 754/2011 

Schválení vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku "ZŠ 
Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné práce" 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

1) vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění "ZŠ Aloisina výšina - realizace 
úspor energie – dodatečné práce" v souladu s § 23 odst. 7 písmeno a) zákona 137/2006 Sb. 
v platném znění a to oslovením firmy STATUS a.s., se sídlem Přílepská 1692, 252 63 Roztoky, IČ 
474 71 174 
 
2) složení komise pro jednání a pro posouzení nabídky na akci „ZŠ Aloisina výšina – realizace 
úspor energie – dodatečné práce“ 
Jmenovaní členové: 
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Kamil Jan Svoboda  náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Mgr. Pavel Kalous  vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Petra Tomínová              pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy   
                                             školských, kulturních a sportovních objektů 
Markéta Dörflerová  referent odboru právního a veřejných zakázek 
Ing.Tomáš Kuncíř             předseda komise pro veřejné zakázky 
      
Jmenovaní náhradníci: 
Bc. Jiří Šolc            náměstek primátorky 
Lukáš Martin            náměstek primátorky 
Naďa Burianová            vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace 
Eva Troszoková            referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních   
                                           objektů 
Bc. Linda Jurásková           referent odboru právního a veřejných zakázek 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci 
a vyhodnocení veřejné zakázky na akci "ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie – dodatečné 
práce", formou jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín: neprodleně 
 
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení. 

Termín: 11/2011 

USNESENÍ Č. 755/2011 

Návrh Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

návrh Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podpis Memoranda o 
spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 756/2011 

Souhlas s přijetím daru pro základní školu 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s přijetím finančního daru  ve výši 67.519,- Kč od nadace AWD Pomoc dětem, Holandská 3, Brno 
pro Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou 
organizaci 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitelku základní školy.     
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T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 757/2011 

Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj 
infrastruktury obce 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím účelové neinvestiční dotace z MVČR na rozvoj infrastruktury obce ve výši 400.000,-Kč  

a  u k l á d á  

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke schválení 
přijetí neinvestiční účelové dotace z MVČR ve výši 400.000,-Kč na rozvoj infrastruktury obce.  
 

T: 24.11.2011 
 
2. Ing. Tomášovi Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou poskytovanou 
dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 400.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

T: ihned   

USNESENÍ Č. 758/2011 

Navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
PAPRSEK 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK na počet 
lůžek 24 s účinností od 1.12.2011 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, informovat o rozhodnutí 
rady města ředitelku příspěvkové organizace, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 759/2011 

Výpověď z nájmu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Výpověď z nájmu těmto uživatelům: 
 

1) Váňová Elena,  

2) Bártová Jana,  

3) Marešová Alena,  

4) Sekyra Michal,  
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5) Budská Michaela,  

 

a  u k l á d á   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zaslat výpověď z nájmu 
uživatelům do vlastních rukou.  

T: listopad 2011 

USNESENÍ Č. 760/2011 

„Most Ostašovská“  

Majetkoprávní operace  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  břemene“ mezi stavebníkem 
Statutárním městem Liberec, budoucím oprávněným Telefónica O2 Czech Republic a.s. - IČ 601 
93 336  a budoucím povinným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR -  IČ 659 93 390  tj. zřízení věcného 
břemene - definitivní přeložky optické sítě Telefónica O2 Czech Republic a.s. na dobu neurčitou 
na části p.p.č. 478/1, 474/1  v k.ú. Růžodol I, obec Liberec, kdy uvedené p.p.č.  jsou ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavebníka Statutární město Liberec  stavby  „Most přes I/35 a 
železniční trať ul. Ostašovská“,  
2. uzavření „Dodatku č. 1 k budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení“ mezi ža-
datelem Statutárním městem Liberec a  provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. IČ 247 29 035;  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Most přes I/35 a železniční trať ul. Ostašovská“  
uzavření   
1. „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  břemene“ mezi stavebníkem Statutárním 
městem Liberec, budoucím oprávněným Telefónicou O2 Czech Republic a.s. - IČ 601 93 336  a 
budoucím povinným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR -  IČ 659 93 390 
 
2. „Dodatku č. 1 k budoucí  smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení“ mezi žadatelem 
Statutárním městem Liberec a  provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. IČ 247 29 035.   

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 761/2011 

„Komunikace Plátenická – oprava chodníku“   

Realizace akce 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

důvodovou zprávu, 

s c h v a l u j e  

odeslat společnosti TSML, a.s. jako zpracovateli nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení 
Rozhodnutí zadavatele, zajistit podpis smlouvy o dílo a zajistit realizaci s termínem dokončení 
06/2012 
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Termín: neprodleně 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
uplatnit v rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 náklady na realizaci 
ve výši 831.894,24 Kč vč. DPH a na zajištění technického dozoru akce a zajištění koordinace 
BOZP 69.600,- Kč vč. DPH.  

Termín: 11/2011 

USNESENÍ Č. 762/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec v r. 2011 

Uplatnění žádosti o dotaci na MMR ČR 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e    

uplatnění žádosti o dotaci  od  „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“  v rámci dotačního programu 
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2011“, kdy 
Statutární město Liberec uplatní žádost o dotaci na níže uvedené akce: tj.     
 
1) Oprava havárie propustu P1, ul. Českolipská, Liberec – povodňové škody červenec 2011 
2) Oprava havárie propustu P2, ul. Českolipská, Liberec - povodňové škody červenec 2011 
3) Oprava komunikace Lukášovská, Starý Harcov - povodňové škody červenec 2011 
4) Oprava komunikace v ulici Revírní v Liberci – povodňové škody červenec 2011 
5) Oprava propustku křižovatka v ul. Na Výběžku x Malý Cíp v Liberci - povodňové škody  
     červenec 2011 
6) Oprava ul. U Školky Liberec – povodňové škody červenec 2011 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
zajistit uplatnění žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj na akce:  
1) Oprava havárie propustu P1, ul. Českolipská, Liberec – povodňové škody červenec 2011 
2) Oprava havárie propustu P2, ul. Českolipská, Liberec - povodňové škody červenec 2011 
3) Oprava komunikace Lukášovská, Starý Harcov - povodňové škody červenec 2011 
4) Oprava komunikace v ulici Revírní v Liberci – povodňové škody červenec 2011 
5) Oprava propustku křižovatka v ul. Na Výběžku  x Malý Cíp v Liberci  - povodňové škody  
     červenec 2011 
6) Oprava ul. U Školky Liberec – povodňové škody červenec 2011 

KT: 15.11.2011 
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USNESENÍ Č. 763/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Průběžná informace 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í    

průběžnou informaci o postupu realizace akcí vzniklých při povodňových škodách v r. 2010. 

USNESENÍ Č. 764/2011 

Předání stavby vodovodu do majetku SVS a.s. 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu   

s c h v a l u j e  

1. Předání  stavebních objektů SO 300 Splašková kanalizace a SO 301 Rozvody pitné vody stavby 
„MS 2009 Vesec – Sportovní areál“ části V.4.1. – vodohospodářské objekty - vodovody a 
kanalizace společnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. do nájmu, 
 
2. Uplatnit žádost u společnosti Severočeské vodárenské společnosti na odkup stavebních objektů 
SO 300 Splašková kanalizace a SO 301 Rozvody pitné vody stavby „MS 2009 Vesec – Sportovní 
areál“ části V.4.1. – vodohospodářské objekty - vodovody a kanalizace, 

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku,  
1. Předání  stavebních objektů SO 300 Splašková kanalizace a SO 301 Rozvody pitné vody stavby 
„MS 2009 Vesec – Sportovní areál“ části V.4.1. – vodohospodářské objekty - vodovody a 
kanalizace společnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. do nájmu, 

KT: 12/2011 
 

2. Uplatnit žádost u společnosti Severočeské vodárenské společnosti na odkup stavebních objektů 
SO 300 Splašková kanalizace a SO 301 Rozvody pitné vody stavby „MS 2009 Vesec – Sportovní 
areál“ části V.4.1. – vodohospodářské objekty - vodovody a kanalizace. 

KT: 12/2011 

USNESENÍ Č. 765/2011 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í    

obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberec, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2001 Statut města Liberec, ve znění obecně závazných vyhlášek 
č. 10/2003, č. 3/2004, č. 2/2005, č. 1/2007, č. 2/2009, č. 3/2010   
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a  u k l á d á    

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1) předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, Statut města Liberec k vyjádření 
zastupitelstvu Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.N. podle hlavy VII.čl. 12 písm. u) 
vyhlášky č.7/2001 Statut města Liberce    

T: neprodleně     
 
2) po projednání v zastupitelstvu městského obvodu předložit obecně závaznou vyhlášku 
Statutárního města Liberec č. 7/2011 Statut města Liberec do zastupitelstva města k jejímu 
projednání. 

USNESENÍ Č. 766/2011 

Návrh organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec platného od 1. 
ledna 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e    

s účinností k 1.1.2012 úpravu vymezení garantů Organizačního řádu MML – organizační struktury 
a organizačního schéma dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec na období od 1.1.2012 
dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, 

s t a n o v í  

na jeho základě s účinností od 1.1.2012 celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu 
města Liberec na 360 (evidenční počet zaměstnanců přepočtený)    

o d v o l á v á  

s účinností k 31. prosinci 2011 v souvislosti se změnou organizační struktury a na návrh tajemníka 
MML 
- Ing. Michala Vereščáka z funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací EU, 
- Ing. Tomáše Kubicu z funkce vedoucího odboru rozvojových projektů, 
- Ing. Petra Kolomazníka z funkce vedoucího odboru strategie a územní koncepce, 
- Ing. Moniku Šilarovou z funkce vedoucí odboru komunálních služeb, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést organizační a personální změny související 
se změnami ve fungování, řízení a struktuře odborů a oddělení Magistrátu města Liberec od 
1.ledna 2012, tj. zveřejnit vhodnou formou přijatá opatření a zajistit jejich realizaci. 

USNESENÍ Č. 767/2011 

Odvolání a jmenování člena komise pro výběrová řízení a prodej majetku 

Rada města po projednání  

o d v o l á v á    

Ing. Oldřicha Haase, z funkce člena komise pro výběrová řízení a prodej majetku, 

j m e n u j e  

MgA. Hanu Kašparovou, do funkce členky komise pro výběrová řízení a prodej majetku 

a  u k l á d á  
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a jmenování člena 
nového. 

T: neprodleně 
 

 
 

 
 
 
 

 
V Liberci dne 8.  listopadu 2011 

 
 
 
 
 
 
 

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