
 

U S N E S E N Í  
 19. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 15. 11. 2011 

USNESENÍ Č. 768/2011 

Majetkoprávní operace  

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 

V. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 5383 - 150m2- zahrada, k.ú.  
Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 1.650,-Kč pro paní Věru Mašinovou. 
2. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 5390 - 647m2- zahrada, k.ú.  
Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 2.200,-Kč pro manžele Milenu a Františka Štrosovi. 
3. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje pronájem pozemků p.č. 1562/2, 1654, 1966/2, 1967 - 
18.792 m2 - sekání trávy, k.ú. Vesec u Liberce na dobu neurčitou pro podnikatele Jiřího Marka, za 
cenu 500,-Kč/ha, za roční nájemné 940,-Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na 
růst inflace. 
4. Rada města dne 15.11.2011 neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 878/1 - 117m2 - zřízení 
pásu zeleně, k.ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 600,-Kč pro firmu LIF, a.s., IČ: 
40232751, zastoupené jednatelem Ing. Tomášem Kučerou, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 
Liberec 1. 
 
VI. Nabídka pozemků k odkoupení 
Rada města dne 15.11.2011 neschvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 151/4, k.ú. Machnín a 
pozemků p.č. 853/1 a 853/2, k.ú. Staré Pavlovice ve vlastnictví: Cadero a.s., IČ: 27750612, 
Husinecká 903/10, Praha 3. 
 
VII. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 15.11.2011 neschvaluje záměr směny pozemku p.č. 1441/22, k.ú. Ruprechtice  
ve vlastnictví: Valon, a. s., Ant. Suchého 2310, Kladno, IČ: 25744411 
za pozemek 1441/28 a část pozemku p.č. 1441/30, k.ú. Ruprechtice  
ve vlastnictví: Statutární  město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
 
VIII.  Změny usnesení RM 
1. změna nájemce a výměry pozemku 
Rada města dne 15.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 574/2011/II/9 ze dne 30.8.2011  
b) schvaluje nájem části pozemku p.č. 825/44, k.ú. Staré Pavlovice, o výměře 10 m2, pro: Jiří 
Sedlický, na dobu neurčitou od 1.1.2012 za roční nájemné 30.000,- Kč a každoroční zvýšení růstu 
indexu cen v závislosti na růst inflace za dodržení stanovených podmínek uvedených v důvodové 
zprávě, které řeší i předcházení sousedských sporů.  
 
2. změna výměry pozemku a nájemného 
Rada města dne 15.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 197/2010/VI/1 ze dne 6.4.2010  
b) schvaluje nájem části pozemku p.č. 1023/1 , k.ú. Růžodol I., o výměře 600 m2, pro: Občanské 
sdružení „Váš pes“, zastoupené jednatelem Tomášem Fiedlerem, na dobu neurčitou od 1.1.2012 za 



roční nájemné 6.000,- Kč.  
 
3. Rozšíření věcného břemene 

1. Rada města dne 15.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 57/05/II/3 ze dne 1.2.2005 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 2254/1, 2271/2, 2271/3, 2447/10, 2447/12, 
2447/15, 6080, 6081/1, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ 27232425, za podmínky složení zálohy 
ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
 
2. Rada města dne 30.8.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 574/2011/VIII/6 ze dne 30.8.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 841/1, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu  
existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. Milady Horákové 
641/34a, 460 01 Liberec 4, IČ: 62241672, za  podmínky složení zálohy ve výši 132.000,- Kč 
bez DPH.  

 
 
3. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 395/2011/VIII/7 ze dne 7.6.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí (vodovodní řad a plynovod, 
vodovodní  a plynovodní 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 je v současné době Bittner Aleš Ing., Loumová Iveta Mgr., za podmínky složení zálohy 
10.000,- Kč bez DPH. 
 
 
IX. Věcná břemena 
1. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1112/2, 5788/7, 5806/1, 
5807/1, 5816/1, 5816/2, k. ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC 
Česká republika, a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262 , bezúplatně.  
 
2. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení dešťové kanalizace na 
pozemku p.č. 681/1, k.ú. Růžodol I na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 680/16, k. ú. Růžodol I, kterým jsou v současné době Pozdníček  Milan a 
Pozdníčková Zdeňka, Zd. Nejedlého 913, 511 01 Turnov, za podmínky složení zálohy ve výši 
3.360,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1056/1, k.ú. Růžodol I, na 
dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu Czech Republic, a.s., Olšanská 
55/5, Praha 3, IČ 60193336, za podmínky složení zálohy 2.000,- Kč bez DPH. 
 
4. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1341/10, 1347/6, 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 66.000,- Kč bez DPH.  
 
5. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1201/3, 1207/1, 1214, 
1235, 1238/1 k.ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
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Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 
1,192.400,- Kč bez DPH.  
 
6. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.756 k. ú. Horní Hanychov 
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 26.500,- Kč.  
 
7. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky na 
pozemku p. č. 23/1, 39, k.ú. Vesec u Liberce  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 45, k.ú. Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době Balous 
Jaroslav Ing. a Klímová Zuzana Ing.,  za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
 
8. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na 
pozemku p.č. 330, 328/2,  k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, IČ: 25491423, za podmínky 
složení zálohy ve výši 12.600,- Kč. 
 
9. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení telekomunikačního 
vedení  na pozemku p. č. 328/2, 329, 330, 328/3,  k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, IČ: 
25491423, za podmínky složení zálohy ve výši 25.760,- Kč. 
 
10. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky  
na pozemku p.č. 328/2, 330, 328/3, 23/1, k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné   
inženýrské sítě ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, IČ: 25491423, 
za podmínky složení zálohy ve výši 23.800,- Kč. 
 
11. Rada města dne 15. 11. 2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky  
na pozemku p.č. 328/3, 23/1, k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, IČ: 25491423, za podmínky 
složení zálohy ve výši 30.000,- Kč. 
 
12. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky  
na pozemku p.č. 328/3, 23/1, k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, IČ: 25491423, za podmínky 
složení zálohy ve výši 128.800,- Kč. 
 
13. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení dešťové kanalizace na 
pozemku p.č. 328/3, 23/1, k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, IČ: 25491423, za podmínky 
složení zálohy ve výši 130.600,- Kč. 
 
14. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky 
na pozemku p.č. 330, 333/1, 341/1, 341/29, 341/170, k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, 
IČ: 25491423 za podmínky složení zálohy ve výši 25.160,- Kč. 
 
15. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení elektro přípojky na 
pozemku p.č. 330, 333/1, 341/1, 341/29, 341/170, 341/173, k.ú. Vesec u Liberce na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch HITAN s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 876, Liberec 3, 
IČ: 25491423 , za podmínky složení zálohy ve výši 31.760,- Kč. 
 
16. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1034/1 k.ú. Doubí u 
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Liberce 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 1.000,- Kč bez DPH.  
 
17. Rada města dne 15.11.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
STL přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 841/1, k. ú. Františkov 
u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. Milady 
Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, IČ: 62241672, za  podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- 
Kč bez DPH  

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
 
I. Prodej podílu na pozemcích stavebních 
1. Rada  města dne 15.11.2011 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 
1912/10000 náležejícího k jednotce č.555/6 na pozemku p.č.1208 v k.ú. Liberec spoluvlastníku 
budovy č.p. 555, ul. Gollova, Liberec 4. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

Podíl pozemku k byt.jedn.  
č.  

Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

1912/10000 555/6 Jan Švandrlík  14.000,- Kč 
 
2. Rada města dne 15.11.2011 souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 
1039/8211 náležejícího k jednotce č.556/6 na pozemku p.č.1219 v k.ú. Liberec spoluvlastníku 
budovy č.p.556, ul. Skřivánčí kámen, Liberec 4. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

Podíl pozemku k byt.jedn.  
č. 

Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

1039/8211 556/6 Jiří Štol  10.000,- Kč 
 

 
II. Změna usnesení ZM 
1. Zrušení usnesení a prodej nemovitosti 
 
1. Rada města dne 15.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 703/2011 bod III. 1. ze dne 18.10.2011  
b) souhlasí s prodejem spoluvlastnických  podílů náležejících k jednotlivým bytovým jednotkám 
v budově nám. Sokolovské 256, Liberec 1 na pozemku p.č. 442/2 v k.ú. Liberec za celkovou cenu 
pozemku 29.000,-Kč. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 

Podíl pozemku k byt.jedn.  
č.  

Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

357/2500 256/1 Eliška Lonková  4.141,- Kč 
1113/5000 256/2 Jan Lonek  6.455,- Kč 
561/2500 256/3 Jitka Burdová  6.508,- Kč 
571/2500 256/4 Dagmar Renčínová  6.624,- Kč 
909/5000 256/5 Jana Dragounová  5.272,- Kč 

  
 

2. Rada města dne 15.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 703/2011 bod III. 3. ze dne 18.10.2011  
b) souhlasí s prodejem  spoluvlastnických  podílů náležejících k jednotlivým bytovým jednotkám 
v budově Husova 205, Liberec 5 na pozemku p.č. 2716/2 v k.ú. Liberec za celkovou cenu 
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pozemku 12.000,- Kč. Termín podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

  

Podíl pozemku k byt.jedn.  
č.  

Jméno a příjmení Dat.narození Cena  

1040/5000 205/1 Richard Lajksner  2.496,- Kč 
1362/5000 205/2 manž.Vladimír Moc  

a Anna Mocová 
 3.269,- Kč 

1337/5000 205/3 manž.Marie Hainzová  
a František Hainz 

 3.209,- Kč 

1261/5000 205/4 manž.Karel Čapek  
a Jitka Čapková 

 3.026,- Kč 

 
3. Rada města dne 15.11.2011 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 395/2011 bod I. 5. ze dne 7.6.2011  
b) souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 872/20, k.ú. Ruprechtice 
kupujícím: 
manželé Ivo Barek,  
a Jaroslava Barková,                  1/3 
manželé Markéta Jirásková,  
a Milan Jirásek,                         1/3 
Jan Pour                                    1/3 
za kupní cenu  161.000,-Kč         
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
4. Rada města dne 15.11.2011 po projednání nesouhlasí s prodejem nemovitosti:  
pozemek p.č. 297/9, k.ú. Horní Suchá 
kupujícím: 
manželé Milan Janeček,  
a  Eva Janečková,  
za kupní cenu 14.000,-Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
 
2. Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
Tento bod byl stažen. 

 
 
III. Nabytí nemovitostí 
Rada města dne 15.11.2011 souhlasí s nabytím pozemků p.č. 79/3, 142/1, 142/10 a 1305/112 
v k.ú. Vesec u Liberce od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 a uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí č. UZSVM/ULB/4852/2011-ULBM/Liberec – Vesec u Liberec“ dle přiloženého 
návrhu. 
 
IV. Výkupy nemovitostí 
1. Rada města dne 15.11.2011 nesouhlasí s výkupem pozemků p.č. 1054/3 a 1058/6 odděl. 
z pozemků p.č. 1054 a 1058/1, k.ú. Růžodol I, ve vlastnictví: 
FC SLOVAN LIBEREC a.s., IČ: 61326461, 
Na Hradbách 1300/17, Liberec 1, 
za kupní cenu 938.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
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2. Rada města dne 15.11.2011 nesouhlasí s výkupem pozemku p.č. 245, k.ú. Pilínkov, 
ve vlastnictví: 
Mgr. Vlasta Polreichová,  
za kupní cenu 167.620,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 
3. Rada města dne 15.11.2011 souhlasí s výkupem pozemku p.č. 543/13 odděl. z pozemku p.č. 
543/10, k.ú. Krásná Studánka 
prodávající: 
Ing. Jiří Janovský,  
za kupní cenu 50.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 20 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod body I., II, III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 769/2011 

Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Výpůjčka 
Rada města schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 385/4 v k.ú. Růžodol I, na dobu neurčitou, pro Sbor 
dobrovolných hasičů Liberec – Sever, Ostašovská 110, 460 10 Liberec XX. 

 
II. Zřízení věcných břemen 
Rada města schvaluje uzavření smluvních dokumentů dle předložených návrhů na umístění vedení 
optického kabelu, s vlastníkem pozemků a stavby mostního objektu, nemovitosti se nacházejí 
v k.ú. Doubí u Liberce, k.ú. Vesec u Liberce a k.ú. Rochlice u Liberce, vlastníkem nemovitostí je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 
65993390.  
a) Smlouva o zřízení věcného břemene dle GP č. 978 - 197/2008, GP č. 979 - 198/2008, GP č. 
980-199/2008 a GP č. 981-200/2008, vše pro v k.ú. Doubí u Liberce, za úhradu ve výši 122.304,- 
Kč, včetně DPH. 
b) Smlouva o zřízení věcného břemene dle GP č.  1608 - 91/2008 pro k.ú. Vesec u Liberce, za 
úhradu ve výši 93.216,- Kč, včetně DPH. 
c) Smlouva o omezení užívání nemovitosti dle GP č. 1770 - 234/2008, pro k.ú. Rochlice u Liberce, 
za úhradu ve výši 78.936,-Kč, včetně DPH 

  s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
III. Výkup 
Rada města po projednání souhlasí s uzavřením : 
1. kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ  
00262978 a Sportovním klubem Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ 64040577 na 
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odkoupení poz. parc. č. 2090/1 o výměře 1201 m2, ost. pl., hřiště-stadion, poz. parc.č. 2090/2 o 
výměře 121 m2, vodní plocha, poz. parc.č. 2091 o výměře 4353 m2, ost. pl., hřiště - stadion, poz. 
parc.č. 2092 o výměře 2162 m2, vodní plocha, poz. parc.č. 2093 o výměře 292 m2, zastavěná 
plocha bez stavby, poz. parc.č. 2094/1 o výměře 2845 m2, ost. pl., hřiště - stadion, poz. parc.č. 
2094/2 o výměře 6 m2, ost. pl., hřiště - stadion a poz. parc.č. 2094/3 o výměře 415 m2, ost. pl., 
manipulační plocha vše v k.ú. Ruprechtice, obci Liberec za celkovou kupní cenu ve výši 
2,869.020, - Kč vč. DPH, 
2. dohody o zápočtu pohledávek na úhradu kupní ceny za bývalý areál Lesního koupaliště a 
úhradu kupní ceny sjednané v Kupní smlouvě reg. č. 6/08/0110 a uzavřené mezi Statutárním 
městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ : 00262978 a Sportovním klubem Ještěd, 
Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ 64040577 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem III. 
ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 770/2011 

Oddechová zóna Perštýn – návrh smluvního zajištění             

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s předloženým návrhem smluvního zajištění investičního záměru oddechové zóny Na Perštýně  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh smluvního zajištění ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 24.11.2011  

USNESENÍ Č. 771/2011 

MŠ Delfínek - realizace úspor energie, schválení smlouvy o poskytnutí podpory a 
schválení přijetí dotace    

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

1. s uzavřením Smlouvy č. 10067643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí   
    ČR podepsanou ředitelem Fondu 21.10.2011 
2. s přijetím dotace na projekt MŠ Delfínek-realizace úspor energie v rámci Operačního programu  
    Životního prostředí ve výši: 
 

75 242,90 Kč ze Státního fondu životního prostředí 
1 279 129,30 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. 10067643 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí podepsanou ředitelem Fondu 21.10.2011  
a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.                    

T: 11/2011 
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USNESENÍ Č. 772/2011 

Schválení výsledku 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   

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie – 
dodatečné práce“, dodavatel stavby firma STATUS a.s., se sídlem Přílepská 1692, 252 63 
Roztoky, IČ 47471174 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie – dodatečné 
práce“ vítězi řízení, společnosti STATUS a.s., se sídlem Přílepská 1692, 252 63 Roztoky, IČ 
47471174 

Termín: neprodleně 
 
2. po naplnění všech náležitostí vyplývajících z jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou 
zakázku „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie – dodatečné práce“ předložit k podpisu 
příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, společností STATUS a.s., a následně zajistit 
realizaci akce. 

Termín: 11/2011 

USNESENÍ Č. 773/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
569.000,- Kč na akci: „Divadlo F. X. Šaldy – strukturovaná kabeláž“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací ve výši 569.000,0- Kč na akci: „Divadlo F. X. Šaldy – 
strukturovaná kabeláž“.  

      Termín: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 774/2011 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  ve výši 
75.000,- Kč na akci: 
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„MŠ Beruška“, Na Pískovně 761/3, Liberec, příspěvková organizace – statický posudek a 
projektová dokumentace“ 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací ve výši 75.000,- Kč na akci: „MŠ Beruška“, Na Pískovně 
761/3, Liberec, příspěvková organizace – statický posudek a projektová dokumentace“. 

Termín: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 775/2011 

Souhlas s přijetím daru pro mateřskou školu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s přijetím finančního daru  ve výši 4.000,- Kč od pana Petra Machatého pro Mateřskou školu  
„Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvkovou organizaci 

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: neprodleně   

USNESENÍ Č. 776/2011 

Souhlas s přijetím finačních darů pro Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s přijetím peněžitých darů ve výši 527.352,05 Kč od fyzických a právnických osob za období  
od 2. 9.2011 do 30.9.2011 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 777/2011 

Souhlas s přijetím finačního daru pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou 
organizaci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s přijetím peněžitého daru ve výši 200.000,- Kč od právnické osoby do vlastnictví zřizovatele 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit ředitele MgA. 
Martina Otavu s rozhodnutím Rady města Liberec. 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 778/2011 

Žádost Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace o 
souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

v souladu s § 32a) zákona č. 561/2004 Sb., uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční 
spoluúčasti  mezi SPPolek o.s., a Základní školou, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkovou 
organizací, Základní školou, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou organizací, Základní školou, 
Liberec, Křížanská 80, příspěvkovou organizací, Základní školou, Liberec, Švermova 114/38, 
příspěvkovou organizací, Základní školou, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkovou organizací, 
Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizací 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitele základních škol. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 779/2011 

Žádost Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvkové organizace o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

v souladu s § 32a) zákona č. 561/2004 Sb., uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční 
spoluúčasti  mezi Univerzitou Karlovou v Praze  a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizací 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku základní školy. 
          T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 780/2011 

Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 
školství dle příloh důvodové zprávy : 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 
38/6; Základní škola, Liberec, U Školy 222/6; Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5;  
Základní škola, Liberec, Kaplického 384;  Základní škola, Liberec, Křížanská 80; Mateřská škola 
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„Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1;  
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, 
Nezvalova 661/20; Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7; Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 
836/5; Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386;  Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 
788/9 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T:  24.11.2011 

USNESENÍ Č. 781/2011 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 
SML 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s majetkovými přílohami ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická zahrada 
Liberec, Zoologická zahrada Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec, s vymezením majetku ke dni 
1. listopadu 2011 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkové přílohy ke zřizovacím 
listinám kulturních příspěvkových organizací s vymezením majetku ke dni 1. listopadu 2011 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 24. listopadu 2011 

USNESENÍ Č. 782/2011 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec k podané žádosti ředitelky Mateřské školy "Korálek", Liberec, Aloisina 
výšina 645/55, příspěvkové organizace Vladimíry Jurigové o přehodnocení sankce 
za nedodržení smluvních podmínek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec vyhovět 
žádosti ředitelky Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkové 
organizace Vladimíry Jurigové a nepožadovat vrácení finančních částek ve výši 7. 000,- Kč a 
17.200,- Kč za nedodržení smluvních podmínek, ale trvá na uvalení sankce neposkytnout finanční 
dotaci z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 měsíců 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, písemně seznámit ředitelku 
Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkové organizace Vladimíru 
Jurigovou s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 783/2011 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období leden až červen 
2012 v celkovém rozsahu 2 000 hodin včetně rezervy takto: 

 
FC Slovan – fotbal mládež     143 hodin, 
z toho: 77 hodin (fotbalový stadion – trénink), 46 hodin (fotbalové hřiště – trénink), 20 hodin 
(fotbalový stadion – zápas) 
AC Slovan – atletika      11 hodin (hala míčových sportů) 
 
Patriots – baseball       15 hodin (hala míčových sportů) 
 
Draci FBC – florbal       89 hodin (hala míčových sportů) 
 
BC Variace – krasobruslení                            196 hodin, 
z toho: 192 hodin (zimní hala – trénink), 4 hodiny (hala míčových sportů) 
 
TJ Bílí Tygři -  hokej mládež               533 hodin, 
z toho: 519 hodin (zimní hala -  trénink), 14 hodin (hala míčových sportů) 
 
TJ Lokomotiva -  házená       21 hodin (hala míčových sportů) 
 
BC Kondoři – basket mládež               219 hodin (hala KORT)  
 
TJ Dynamo – kuželky       31 hodin (kuželna) 
 
TJ Lokomotiva – kuželky       61 hodin (kuželna) 
 
Městská policie – střelnice       12 hodin (střelnice výcvik – plné 
pokrytí) 
 
Veřejné bruslení        69 hodin (zimní hala – trénink) 
 
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 
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c) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až červen 2012. 

T: srpen 2012 

USNESENÍ Č. 784/2011 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, 
mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou 
školou J. A. Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi Statutárním 
městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO s. r. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

a) s dotací ve výši 6.500,- Kč pro rok 2012 na 1 kapacitní místo obsazené dítětem,  
b) s uzavřením dodatků č. 4 ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi 
Statutárním městem Liberec a těmito subjekty: 
 
1. II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.  
Puškinova 80 
463 12 Liberec 24 
částka ve výši 286.000,- Kč 
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26 
460 01 Liberec 11 
částka ve výši 325.000,- Kč 
 
c) s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol mezi Statutárním městem 
Liberec a: 
Mateřskou školou DOMINO s. r. o. 
Krakonošova 453 
460 14 Liberec 14 
částka ve výši 84.500,- Kč 

a  u k l á d á   

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál Zastupitelstvu města  
     Liberec ke schválení;  
 
2.  Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit do návrhu rozpočtu města částku ve výši  
     695.500,- Kč. 

T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 785/2011 

Uzavření smluv o poskytnutí  finanční dotace na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s předložením smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady na  stravování mezi Statutárním 
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městem Liberec a těmito subjekty ke schválení do zastupitelstva města: 
 
1. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26, 460 01  Liberec 11, IČ 44223897 
částka ve výši : 409.500,- Kč 

 
2. DOCTRINA – základní škola, s. r. o.  
Na Perštýně 404/44, 460 01  Liberec 4, IČ 28695020 
částka ve výši : 762.450,- Kč 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města.   

T: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 786/2011 

Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o čerpání 
investičního fondu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec na realizaci 
dvou investičních akcí do celkové výše 260.151,- Kč vč. DPH 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 787/2011 

Návrh odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Liberec 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, o rozhodnutí rady města 
informovat příslušné ředitele škol. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 788/2011 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací - Zoologická 
zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. 
X. Šaldy Liberec      

Rada města po projednání 

 14



s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací – Zoologická zahrada Liberec, 
Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a zajistit 
realizaci výplat odměn ve výplatním termínu za měsíc listopad 2011. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 789/2011 

Návrh dodatku č. 2 k licenční smlouvě uzavřené mezi společností Perfect System 
s.r.o. a Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 2 k licenční smlouvě uzavřené mezi společností Perfect System s.r.o. a 
Statutárním městem Liberec  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,     
1/ zajistit podpis dodatku č. 2 k licenční smlouvě mezi společností Perfect System s.r.o. a 
Statutárním městem Liberec  

 
2/ zařadit do návrhu rozpočtu odboru sportu a cestovního ruchu na rok 2012 částku 72.000,- Kč.  

T: listopad 2011 

USNESENÍ Č. 790/2011 

Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
Krajské vědecké knihovně v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s darováním publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské vědecké 
knihovně v Liberci 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasené darování publikací Krajské vědecké knihovně v Liberci Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 791/2011 

Jmenování členů školských rad za zřizovatele 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  
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pana Doc. Davida Václavíka, členem školské rady při Základní škole, Liberec, 
Lesní 575/12, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ing. Františka Hrušu členem školské rady při Základní škole, Liberec, Vrchlického 
262/17, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana MUDr. Jiřího Richtera členem školské rady při Základní škole, Liberec, Švermova 
114/38, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní Naděždu Jarošovou členkou školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ctibora Jecha členem školské rady při Základní škole, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové 
organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní JUDr. Evu Trsovou členkou školské rady při Základní škole a Základní umělecké škole, 
Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Romana Šotolu členem školské rady při Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, 
příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní Bc. Zuzanu Kocumovou členkou školské rady při Základní škole, Liberec, Sokolovská 
328, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ing. Petra Olyšara členem školské rady při Základní škole, Liberec, Aloisina výšina 
642, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Michaela Dufka členem školské rady při Základní škole, Liberec, Dobiášova 851/5, 
příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní Mgr. Věru Rosenbergovou členkou školské rady při Základní škole, Liberec, Kaplického 
384, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní Janu Kašparovou členkou školské rady při Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Doc. Ing. Josefa Šedlbauera Ph.D členem školské rady při Základní škole, Liberec, Na 
Výběžku 118, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ing. Ondřeje Červinku členem školské rady při Základní škole s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ing. Tomáše Prince členem školské rady při Základní škole, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní Mgr. Danu Lysákovou členkou školské rady při Základní škole praktické a Základní 
škole speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ing. Jiřího Kittnera členem školské rady při Základní umělecké škole, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizaci, od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit předání jmenovacích 
dekretů členům školských rad jmenovaných Statutárním městem Liberec. 

T: prosinec 2011 
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USNESENÍ Č. 792/2011 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Výměnu bytu v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Šulcové Daně do bytu č. 9 o velikosti 1+0, Borový vrch 1032, 
 
2. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
Kalfusové Marii byt č. 109, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, 
Sýkorové Iloně byt č. 18, o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031, 
Hejnové Haně byt č. 39 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070, 
Charvátové Alexandře byt č. 6 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070, 
Kopečkovi Bohuslavovi byt č. 410 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1174, 
Prokešovi Václavovi byt č. 310 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1172; 
 
3. Přidělení bytů zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
Pincové Janě byt č. 7 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071; 
 
4. Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby: 
Mašlíkové Anně byt č. 11 o velikosti 1+1, v ulici Česká 617, 
Lukačejdové Czeslawě byt č. 14 o velikosti 1+1, v ulici Nad Sokolovnou 616; 
 
5. Přidělení bytů startovacích: 
Šmelhausové Evě byt č. 1 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1576,  
Spěvákové Michaele byt č. 8 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1576, 
Pátkové Zdeňce byt č. 29 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1578;  
 
6. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným: 
Pechové Margaretě byt č. 403 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1204, 
Márthovi Milanovi byt č. 503 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202; 
 
7. Přidělení bytu azylantského: 
Gabayeva Yakha byt č. 23 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1579; 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s 
Šulcovou Danou, Kalfusovou Marií, Sýkorovou Ilonou, Hejnovou Hanou, Charvátovou 
Alexandrou, Kopečkem Bohuslavem, Prokešem Václavem; 

T: prosinec 2011 
 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s Pincovou 
Janou; 

T: prosinec 2011  
 
3. uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené s Mašlíkovou Annou a Lukačejdovou 
Czeslawou; 

T: prosinec 2011 
 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Šmelhausovou Evou, Spěvákovou Michaelou, 
Pátkovou Zdeňkou; 
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T: prosinec 2011 
 
5. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným nájemným s Pechovou 
Margaretou a Márthou Milanem; 

T: prosinec 2011 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt azylantský s Gabayeva Yakha. 

T: prosinec 2011 
 

Žádost o odpis nákladu za havárii na vodovodu 

Tento bod byl stažen. 

USNESENÍ Č. 793/2011 

Poskytnutí příspěvku  Psychiatrické léčebně Kosmonosy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Psychiatrické léčebně Kosmonosy v celkové výši 3.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis smlouvy 
s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 794/2011 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: 
 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT  Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu 
města. 

T:  24.11.2011 

USNESENÍ Č. 795/2011 

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o souhlas zřizovatele s odkoupením užitkového automobilu 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odkoupení užitkového automobilu z důvodu ukončení operativního leasingu z prostředků 
investičního fondu příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec v maximální 
výši 202.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, písemně seznámit Bc. 
Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 796/2011 

Pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení vzniklých 
z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pravidla pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávek 
z užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví SML 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zveřejnit pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení a postupovat podle nich při 
vyřizování žádostí  
 
2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
předložit zastupitelstvu města Liberec pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení 
a postupovat podle nich při vyřizování žádostí. 

T: 24.11.2011 
 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Jany Novákové 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

 

USNESENÍ Č. 797/2011 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci  "Bazén Liberec" v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén Liberec“ se 
zhotovitelem stavby společností SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 
482 92 516, v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit uzavření dodatku č. 4 
ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén Liberec“ se zhotovitelem stavby společností 
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SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 798/2011 

Jednací řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 
dodatečné práce č. 1 " v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna 
"Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 
dodatečné práce č.1“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

 
2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění: 
Bc. Martina Rosenbergová  primátorka 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru koordinátor dotací EU 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
Michaela Pitvorová   technický dozor investora 

 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Pavel Smarž   referent odboru koordinátor dotací EU 
Veronika Fialová   referent odboru koordinátor dotací EU 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
Ing. Hana Josefíková  referent odboru koordinátor dotací EU 
Bc. Linda Jurásková  referent veřejných zakázek 
Petr Schejbal     stavební technik f. INVESTING CZ spol. s r.o. 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek předložit radě města ke 
schválení. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 799/2011 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu "IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků projektu „IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“, 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků 
projektu „IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu města.  
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USNESENÍ Č. 800/2011 

Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

prodloužením termínu dokončení díla – stavby „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ o 14 dní 
proti SOD č. 19/11/0055 uzavřené s firmou Strabag, a.s., tj. do 15.12.2011 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
uzavřít se zhotovitelem stavby „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, firmou STRABAG, a.s. 
dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 19/11/005.  

T: listopad 2011 

USNESENÍ Č. 801/2011 

Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a přilehlé, 
Lukášovská, Na Pískovně) 

Inženýrská činnost při zajištění stavebního povolení – dílčí prodloužení termínu 

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  

prodloužení termínu předání stavebního povolení pro akce projektu „Opravy komunikací a 
chodníků“, a to pro ulice Aloisina výšina, Kotkova a přilehlé a Lukášovská a odložení termínu 
finančního vyrovnání ze strany objednatele tj. města Liberec za inženýrskou činnost spojenou se 
zajištěním stavebního povolení pro tyto akce,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
- uzavřít se zhotovitelem díla, projektovou kanceláří Nýdrle, dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 
19/11/0038 s termínem předání stavebního povolení v právní moci pro akce ulice Aloisina výšina, 
Kotkova a přilehlé, a Lukášovská, části projektu „Opravy komunikací a chodníků“, do 31.5.2012,   
Termín: neprodleně, 
 
- uplatnit v rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 náklady na finanční 
vyrovnání za inženýrskou činnost spojenou se zajištěním stavebního povolení pro akce Aloisina 
výšina, Kotkova a přilehlé a Lukášovská, a to ve výši hodnot položek D2 oceněných výkazů 
výměr těchto akcí, které jsou přílohou smlouvy o dílo. 

Termín: 11/2011 

USNESENÍ Č. 802/2011 

Cyklostezka Jungmannova – viadukt  
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Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

u akce „Cyklostezka Jungmannova - viadukt“ změnu platebních podmínek tj. pozastávka 10% 
celkové ceny díla bude fakturována po souběžném splnění  následujících podmínek:  
- po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu  
- po odstranění veškerých vad a nedodělků díla, vyplývající  z  protokolu o předání a převzetí díla  

u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy 
veřejného majetku,  
- na akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu 
- dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací tj. se společností  EUROVIA 
CS, a.s. dle výše schválených podmínek.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 803/2011 

Operační plán zimní údržby komunikací 2011 – 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

„Operační plán zimní údržby komunikací 2011 – 2012“           

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,   
1) zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby  
komunikací 2011 -2012“  ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML a.s., 

Termín: neprodleně 
2) zajistit klimatickou studii pro umístění meteohlásek ve městě Liberci v celkové pořizovací 
hodnotě do 80.000,- Kč bez DPH a dále vhodným, způsobem informovat o výsledcích studie Radu 
města Liberce, 

Termín: 03/2012 
3) zařadit do plánu obnovy světelných signalizačních zařízení ELTODO CITELUM pro rok 2012 
zřízení systému silniční meteorologie v souladu se závěry klimatické studie.  

KT: 04/2012 

USNESENÍ Č. 804/2011 

Havarijní stavy na komunikacích ve vlastnictví města Liberce 

Komunikační závady na ulicích Horská a Míšenská 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. realizaci akcí „Oprava havarijního stavu na komunikaci Horská II“ a  „Oprava havarijního    
    stavu na komunikaci Mšenská“,  
2. výběr dodavatele stavebních  prací akce „Oprava havarijního stavu na komunikaci Horská II“  a  
    to JOSTAV spol. s .r.o., Stráž nad Nisou, Studánecká 74, 463 03, IČ: 47785233, 
3. Výběr dodavatele stavebních  prací akce „Oprava havarijního stavu na komunikaci Mšenská“ a  
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    to 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou, Pražská 392, 463 42,  
    IČ: 49904884, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,   

 
1) zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo s vybranými  
    zhotoviteli a následně zajistit realizaci akcí „Oprava havarijního stavu na komunikaci Horská II“       
    a  „Oprava havarijního stavu na komunikaci Mšenská“,  

T: 10.12.2011 
2) v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat do rozpočtu odboru technické správy veřejného  
    majetku finanční prostředky na úhradu realizace akcí, 

KT: 11/2011 
 
3) zajistit financování akcí z rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku položky č.    
    2212-5171-210420950092 – Havarijní opravy komunikací, 

KT: 11/2011 
 
4) zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 19/11/0133 ( TSML 63/11 ) „Běžná údržba komunikací včetně příslušenství ve vlastnictví 
SML“ se zhotovitelem společností Technické služby města Liberce a.s., a to na změnu celkové 
ceny díla,ve výši 5.500.000,- Kč včetně DPH a konečného dokončení předmětu díla 10.12.2011. 

KT: 11/2011 

USNESENÍ Č. 805/2011 

Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací,  

Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace, 

Dílčí prodloužení termínu 

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  

1. prodloužení termínu plnění  akce „Horní Hanychov – Kanalizace“ a odložení termínu 
finančního vyrovnání ze strany objednatele, tj. města Liberec;  
2. prodloužení termínu plnění  akce „Pod Ještědem – Kanalizace“ a odložení termínu finančního 
vyrovnání ze strany objednatele, tj. města Liberec; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
1. uzavřít se zhotovitelem projektové dokumentace pro akci  „Horní Hanychov – Kanalizace“, 
projektovou kanceláří  Valbek, spol s r.o., dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 19/11/0101 s termínem 
předání projektové dokumentace včetně stavebního povolení v právní moci do 30.1. 2013; 

Termín: neprodleně, 
2. uzavřít se zhotovitelem projektové dokumentace pro akci  „Pod Ještědem – Kanalizace“, projek-
tovou kanceláří  Valbek, spol s r.o., dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 19/11/0040 s termínem předání 
projektové dokumentace včetně stavebního povolení v právní moci do 30.1. 2013; 
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Termín: neprodleně, 
3. uplatnit v rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2013 náklady na finanční 
vyrovnání dle uzavřených smluv o dílo. 

Termín: říjen/2012 

USNESENÍ Č. 806/2011 

Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. s 
vymezením svěřeného majetku 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s vydáním dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. s 
vymezením svěřeného majetku 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit dodatek ke zřizovací listině zastupitelstvu 
města k projednání.  

T: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 807/2011 

Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od 
podpisu smlouvy s těmito občany: 

 
Prodloužení užívacího práva 
Juklíček Petr     STF-91 
Luhan Richard     HK-223 
Chyba Zdeněk     XI-28 
Janovičová Jaroslava    XVIII-257 
Lankaš František     ST-15 
Šonský Jan      STL-61 
Vávrová Ludmila     KZ-E-26 
Matysová Zdeňka     T-36 
Ceralová Lucie     Z6-44 
Krátký Milan     DK-542 
Boháčová Anna     XII-33 
Vodrážková Dagmar    XXII-73 
Svoboda Ivo, MVDr.    XIV-155 
Lamperová Drahoslava    XI-24 
Němec František     XIV-151 
Smetana Michail     KZ-C-8 
Burianová Hana     XII-90 
Prskavcová Anna     DK-146 
Zahoříková Ludmila    STF-75 
Bradáčová Věra     XXII-37 
Koutecký Karel     M-14 
Havránek Tomáš     KZ-VII-42 

 24



Židů Marie      B-37 
Hudcová Alena     C-10 
Wasserbauer Petr,Ing.    Z16-11 
Halmich Ludvík     III-27 
Šmíd Jaroslav     A-12 
Buršíková Jaroslava     L-81 
Hatašová Jitka     DK-206 
Hejlová Františka     XXII-38 
Zemanová Hana     V 1-27 
Topinka Jaroslav     XXII-42 
Dvořáková Jaroslava    H-13 
Snitar Evžen     B-1 
Kouba Norbertina     KZ-C-23 
Bobajevský Alexandr    XVIII-83 
Rosková Blanka     Z8-4 
Kerda Karel, Ing.     T-39 
Šmídová Růžena     KZ-VII-4 
Udatná Věra     ST-1 
Juhas Zdeněk     XIV-157 
Bílá Květoslava     HK-158 
Floriánová Drahoslava    HK-142 
Košťálová Věra     HK-300 

 
Nově uzavřené smlouvy 
Smolka Josef                 NO-200P 
Šmídová Irena                 HK-327 
Fiala Bohuslav     HK-87 
Hessová Helena     HK-256 
Hajflerová Jiřina     HK-79 
Raulímová Věra     NO-228P 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, vydat pokyn správci pohřebiště firmě 
LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa. 

Termín: 30.11.2011 

 

USNESENÍ Č. 808/2011 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu 
prevence kriminality pro rok 2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Rozšíření MKDS – II. etapa“ v celkové 
výši 416.000,- Kč 

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra 
ČR zastupitelstvu města. 
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USNESENÍ Č. 809/2011 

Odvolání člena Komise kulturní a památkové Rady města Liberec 

Rada města po projednání  

o d v o l á v á  

pana Michala Wildnera z funkce člena Komise kulturní a památkové Rady města Liberec, na jeho 
vlastní žádost. 

USNESENÍ Č. 810/2011 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu 
Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy,  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny 
Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc listopad 2011. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 811/2011 

Oprava usnesení RM č. 683/2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

opravu administrativní chyby v usnesení rady města č. 683/2011, v ukládací části;  
původní znění usnesení: 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat s Krajským úřadem Libereckého 
kraje příslušnou smlouvu. 

 
se nově mění na: 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, podepsat s Krajským úřadem Libereckého kraje příslušnou 
smlouvu. 

 

USNESENÍ Č. 812/2011 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2012 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem obsahu činnosti rady města na rok 2012 v podobě otevřeného materiálu, 
který bude průběžně doplňován, 

a  u k l á d á  
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit časový plán a obsah činnosti rady města 
na rok 2012 zastupitelstvu města na vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na 
rok 2012 k projednání a ke schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

T: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 813/2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

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

USNESENÍ Č. 814/2011 

Hodnocení 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 10. 2011 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 27. října 2011 primátorku, náměstky primátorky, tajemníka MML, ředitele Městské 
policie Liberec a jednotlivé členy Rady města Liberec.  

USNESENÍ Č. 815/2011 

Organizační zajištění 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne  

24. listopadu 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 10. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Prezentace projektu „Liberec město s vizí pro 21. století“ 
4. Žádost o prominutí poplatků z prodlení 
5. Majetkoprávní operace 
6. Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu k oceňování 

pozemků 
7. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 
8. Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 
9. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací SML 
10. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 

zaměření 
11. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. s vymezením 

svěřeného majetku 
12. Oddechová zóna Perštýn - návrh smluvního zajištění 
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13. Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního 
města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním 
areálem Liberec, s. r. o. 

15. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj infrastruktury obce 
16. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence 

kriminality pro rok 2011 
17. MŠ Delfínek - realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 
18. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi 

Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. 
Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
na provoz mateřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, 
s. r. o. 

19. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním 
žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

20. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
22. Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské 

vědecké knihovně v Liberci 
23. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na rok 2012 
24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. 

října 2011 
25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

USNESENÍ Č. 816/2011 

Ustanovení pracovní skupiny k regulaci a stanovení míst, kde mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ustanovení pracovní skupiny k regulaci a stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní 
hrací přístoje  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
1. vyzvat předsedy klubů zastupitelů, aby nominovali své zástupce do této pracovní skupiny  
2. svolat schůzku pracovní skupiny 

T: neprodleně 
 

 
 
Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci: 
I. Informace k podmínkám poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a 
občanům - nečlenům zastupitelstva města - za výkon funkcí ve výborech a komisích 
 
 
 

 
V Liberci dne 22.  listopadu 2011 
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Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 
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