
 

U S N E S E N Í  
 20. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉHO DNE 6. 12. 2011 

USNESENÍ Č. 825/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, 
příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5, Liberec 1, za období roků 2009 a 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, příspěvková 
organizace, Zhořelecká 344/5, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 a 
2010 včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 826/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Beruška", Liberec, 
Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace za období roků 2009 a 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 
761/3, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 a 2010.  

USNESENÍ Č. 827/2011 

Protokol z kontroly čerpání a dokladování příspěvku na provoz koupaliště 
Sluníčko pro Zájmové sdružení koupaliště, Wintrova 493/28, Liberec 2, za období 
roků 2009 a 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly čerpání a dokladování příspěvku na provoz koupaliště Sluníčko 
pro Zájmové sdružení koupaliště, Wintrova 493/28, Liberec 2, za období roků 2009 a 2010. 

USNESENÍ Č. 828/2011 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Zoologická zahrada Liberec, 
příspěvková organizace, Masarykova 1347/31, Liberec l za období roků 2009 a 
2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Zoologická zahrada Liberec, příspěvková 
organizace, Masarykova 1347/31, Liberec l, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 
a 2010 včetně návrhu na opatření.  

USNESENÍ Č. 829/2011 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
III. Záměry prodeje pozemků 
1. Rada města  dne  6. 12. 2011 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 67/48, k. ú. Doubí u 
Liberce formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka  budovy na pozemku p.č. 67/22, a 
pozemku p.č. 67/49, k. ú. Doubí u Liberce, za cenu 4.000,- Kč, za  předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
2. Rada města dne  6.12.2011 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1711, 1712,1713,1722/2, 
k.ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu 776.000,-Kč. 
3. Rada města dne 6.12.2011 neschvaluje prodej části pozemku p.č.1722/1 a pozemků p.č.1728, 
1729/1 a 1729/2, k.ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu cca 1,788.000,-Kč. 
4. Rada města dne 6.12.2011 neschvaluje prodej garáže na pozemku p. č.1910, k.ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu dle ZP. 
5. Rada města dne 6.12.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.661/1, k.ú. Dolní 
Hanychov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.578 za cenu cca 
9.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města dne 6.12..2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1567/1, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 
1567/4, pozemku p.č. 1567/6, k. ú. Ruprechtice, za cenu cca 81.000,-Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města  dne 6. 12.  2011 neschvaluje záměr prodeje  části pozemku p.č. 876, k. ú. Vesec u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  budovy na pozemku p.č. 873/6, 
pozemku p.č. 873/3, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 10.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
8. Rada města dne 6.12.2011 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.2223/1, k.ú.Vesec u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.2193, 2194 a domu 
čp.249 za cenu cca 7.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
9. Rada města  dne 6. 12.  2011: 
a) ruší usnesení č. 434/2011, bod VI/12, rady města ze dne 21. 6. 2011 
b) neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 525/1 část „b“, k. ú. Machnín formou výběrového 
řízení, za cenu cca 940.000,- Kč. 

 
IV. Záměr – dar pozemku 
1. Rada města dne  6. 12. 2011 schvaluje záměr převodu části pozemku p.č. 5977/16, k. ú. Liberec 
formou smlouvy o darovací smlouvě budoucí Krajskému úřadu Libereckého kraje za podmínky 
přeložení chodníku k vozovce ul. Zhořelecká, jeho zaměření a kolaudaci, a to na náklady 
obdarovaného. 
 
V. Záměr výkupu pozemků 
1. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 1015/2, k.ú. Krásná 
Studánka ve vlastnictví: 
Václav Oberreiter,  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
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2. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 1030/6, k.ú. Krásná 
Studánka ve vlastnictví: 
Jiří Makovský,  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 

 
VI. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 6.12.2011 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. Česká 
617, Liberec 25, pro Mgr. Luboše Raisnera , nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu 
neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.         
 
VII. Změna usnesení RM 
1. změna výměry pozemku  
Rada města dne 6.12.2011 schvaluje úpravu nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0300 dodatkem č.2, 
kde bude promítnuta úprava nájemní smlouvy na celkovou výměru 401m2 za cenu 7.403,- Kč/rok 
ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
2. oprava výměry a ceny pozemků 
Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 768/2011/V ze dne 15.11.2011  
b) schvaluje nájem pozemků p.č. 1562/2, 1654, 1966/2, 1967 - 20.034 m2 - sekání trávy, k.ú. 
Vesec u Liberce na dobu neurčitou pro  podnikatele Jiřího Marka, za cenu 500,-Kč/ha - za roční 
nájemné 1.002,- Kč a každoroční zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace. 
 
3. Úprava věcných břemen 

1. Rada města dne 6.12.2011 po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 656/2011/XII/1 ze dne 20.9.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů parkovacího systému, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 473/1, 473/7, 483/13, 483/14, 
483/17, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 470/1, 470/27, 472/5, 472/6, 472/7, 472/9, 472/14, 472/19, 
472/20, 483/6, 483/8, 483/31, 483/32, 483/39, 483/42, 483/44, 483/45, 484/2, 484/7, 484/15, 
484/16, k. ú. Rochlice u Liberce, a pozemků p. č. 327/1, 327/3, 327/5, 327/7, 327/8, 327/9, 
327/10, 327/11, 327/21, 327/23, 327/24, 327/25, 327/26, 327/27, 327/33, 374/1, 377/13, k. ú. 
Doubí u Liberce, kterým je v současné době  Nisa OC s. r. o., IČ: 28950941, Jiráskovo nám. 
1981/6, Praha 2, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH  
 
2. Rada města dne 6.12.2011 po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 396/2011 bod b) ze dne 7.6.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 348/1, k. ú. Rudolfov 
pro vlastníky nemovitostí – pozemků p. č. 348/3 a 349/3, 341, 343/1, 343/2, k. ú. Rudolfov, 
kterým je v současné době Heyrovská Martina, na dobu neurčitou, bezúplatně. 
 
3. Rada města dne 6.12.2011 po projednání  
a)  zrušuje usnesení č. 266/09/V/13 ze dne 19.5.2009 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd 
a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 2221, 2223/1 k. ú. Vesec u Liberce, na dobu  
životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 
55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH. 

 
 
VIII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu, na pozemku p. č. 6074/1,  k. ú. Liberec na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Společenství Pavlovická 1267/2 a Ruprechtická 
1268/13 a 1269/13A, se sídlem Ruprechtická 1268/13, 46001 Liberec, IČ: 25429396, za podmínky 
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složení zálohy ve výši 10.000,- Kč. 
2. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/  p. č. 873, 897 k. ú. Rochlice u 
Liberce a na pozemcích p. č. 1007, 1009, 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 115.500,- Kč.  
3. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizace na pozemku 
p. č. 325, 329, 338, 347, 356, 377/1, 805, k. ú. Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro: Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 
49099469, bezúplatně. 
4. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 866/2, 903/4, k. ú. 
Staré Pavlovice, p. č. 1137/1, k. ú. Ruprechtice, p. č. 578/3, 603/3, 603/4, 604/4, 612/1, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky, 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 
172.200,- Kč 
5. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedeníVN, uložení kanalizační a vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 1137/77, 1137/78, 1277/78, 1378/8 k. ú. Ruprechtice 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 139.000,- Kč bez DPH.  
6. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení sdělovacího 
kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1137/77, 1137/78, 1378/8 k. 
ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ ICT Services, a. s. 
Duhová 1531/3, 14053 Praha 4, IČ: 26470411, za podmínky složení zálohy ve výši 109.000,- Kč 
bez DPH.  
7. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení VN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 778/1, 778/2, 782/91, 
1188 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 podmínky složení zálohy ve výši 
43.640,- Kč bez DPH.  
8. Rada města dne 6.12.2011 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a 
přípojky dešťové kanalizace na pozemku p. č. 1122/39, 1905/11, k. ú. Starý Harcov na dobu 
existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1122/11, 
1122/47, k. ú. Starý Harcov, kterým je v současné době Urban Lukáš,  za podmínky složení zálohy 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH.    

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací  pod  bodem: 
 
I. Prodej pozemku 
Rada města dne 6. 12. 2011 souhlasí s prodejem  nemovitosti: 
pozemek  p.č.187/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 
kupujícím:  
Zuzana Ježková,  Tomáš Ježek,   
ideální podíl  ½  nemovitosti 
Jana Zemanová,  
ideální podíl  ½  nemovitosti 
za kupní cenu 10.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
II. Prodej podílů na pozemcích souvisejících 
1. Rada města dne 6.12.2011 po projednání: 
a) ruší usnesení č.656/2011 bod III./6. ze dne 20.9.2011 
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b) souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec na pozemku p.č. 5158 
o velikosti 1940/3692 a pozemku p.č.5159/2 vše v  k.ú.Liberec souvisejících s budovou čp. 480, 
ul. Dobrovského 480, Liberec 2  kupujícím v pořadí: 

1. Edita Dostálová,  
za kupní cenu 101.000,- Kč,  
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 
 
2. Petr Votava,  
a  Monika Votavová,  
za kupní cenu 101.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1 
 
3. Jakub Steiner,  
za kupní cenu 16.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.2 

2. Rada města dne 6.12.2011 po projednání: 
a) ruší usnesení č.656/2011 bod III./9. ze dne 20.9.2011 
b) souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Liberec o velikosti 651/3737 
na pozemku p.č.325 v  k.ú.Vesec u Liberce související s budovou čp.261, ul. Dlouhá, Liberec 25  
kupujícímu: 
1. Czech Forwarding Agency spol. s.r.o., IČ: 252 96 418 
sídlem: Bratislavská 1527/15, 10200 Praha 10 
za kupní cenu 8.000,- Kč,  
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 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.a II. ke  schválení zastupitelstvu města. 

T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 830/2011 

Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu 
k oceňování pozemků 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

1. Zásady postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Liberec, které    
    nabyly účinnosti 1.4.1999  
 
2. Interní předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města  
    Liberec, který nabyl účinnosti dne 1.4.2004 
 
3. Interní předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města  
    Liberec, který nabyl účinnosti dne 1.4.2004 

a  s o u h l a s í  

s přijetím: 
 
1. Zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města   
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    Liberec - příloha č.1 
 
2. Zásad postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního města  
    Liberec - příloha č.2 
 
3. Interního předpisu ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví Statutárního  
    města Liberec - příloha č.3 

a  u k l á d á  

Bc Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh změn „zásad a interního předpisu“ ke 
schválení zastupitelstvu města. 
         T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 831/2011 

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 pozemků  
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. 
Dlouhomostecká v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 201.500,- Kč, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 141.100,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků domu č.p. 1362. 
 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené 
z p.p.č. 2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 200.700,- Kč, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníka p.p.č. 2030/2. 

 
II. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemní přípojky NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 593 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné  inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 2950/22 v k.ú Vratislavice nad Nisou, paní 
Jany Milerové, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 5.000,-Kč bez DPH za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a vedení zemní 
přípojky NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2133/1 a 2445/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
na dobu existence stavby příslušných  inženýrských sítí ve prospěch vlastníka budovy č.p. 175 na 
p.p.č. 2418 a p.p.č. 2418 v k.ú Vratislavice nad Nisou, paní Ing. Dany Křemenákové, a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10.476,-Kč bez DPH za podmínek 
stanovených technickým odborem.  
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 928 v k.ú.  Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné  inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 2874/18 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 
manželů Václava a Kateřiny Říhových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 
1.000,-Kč bez DPH za podmínek stanovených technickým odborem.  
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4. Rada  města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, NTL 
plynovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 
1629/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  na dobu existence stavby příslušných  inženýrských sítí ve 
prospěch vlastníka p.p.č. 1643/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, manželů Jaroslava Langra a Moniky 
Langr, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 17.500,-Kč bez DPH za 
podmínek stanovených technickým odborem. 

 
III. Změna usnesení 
1. Rada  města po projednán:  
a) zrušuje usnesení č. 657/2011/II/2 ze dne 20.9.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení VN, přístupu pro opravy a 
údržbu na p.p.č. 1371, 445/4, 1481,1452/1, 1488, 1489, 1525/2, 1820/16 a 1506/2 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna 
Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ 622 41 672, za předpokládanou cenu 
268.740,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
2. Rada  města po projednání:  
a)  zrušuje usnesení č. 395/2010/XII/2 ze dne 15.6.2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL 
plynovod vč. 2 ks přípojek, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, 
opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 300 a 232/1 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567 za cenu 7.280,-Kč bez DPH.  
 
VI. Přidělení služebního bytu 
Rada města po projednání schvaluje přidělení služebního bytu č. 1400/14 o velikosti 2+1 paní 
Marcele Chmelíkové, zaměstnankyni školní družiny ZŠ Vratislavice, zřizované Městským 
obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod bodem: 
 
IV. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle 
GP č. 3112-1760/2011 ze dne 28.3.2011, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, za 
kupní cenu 23.100,- 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. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Petrovi a Ludmile Balharovým, za kupní cenu 10.900,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec.  
   
V. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci  
Rada města po projednání souhlasí s Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 
6100/2008/8525 ze dne 14.3.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978 a 
European Development & Investment, a.s., IČ 25042467, ve věci nájmu a následné koupě p.p.č. 
2196/2, 2197/1, 2199/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem realizace investičního záměru 
„Obytný soubor Vratislavice - Nová Ruda“ 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem 
IV a V ke schválení zastupitelstvu města. 
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USNESENÍ Č. 832/2011 

Odvod investičních zdrojů Divadla F. X. Šaldy do rozpočtu SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

provedení odvodu z investičního fondu Divadla F. X. Šaldy ve výši 2,100.000,- Kč do rozpočtu 
Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á   

1. Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat ředitele Divadla F. X. Šaldy o rozhodnutí rady města a stanovit termín provedení 
odvodu v roce 2011 

T: neprodleně 
 

 
2. Ing. Tomášovi Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do 5. rozpočtového opatření roku 2011 výdajové části částku 2,100.000,- Kč na částečnou 
úhradu ztráty Divadla F. X. Šaldy z let minulých a zároveň zařadit do příjmové části odvod 
z investičního fondu Divadla F. X. Šaldy ve stejné výši. 

T: 6.12.2011 

USNESENÍ Č. 833/2011 

Odvod odpisů z movitého majetku ZOO Liberec do rozpočtu SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

provedení odvodu odpisů z movitého majetku Zoologické zahradě Liberec ve výši 485.108,- Kč do 
rozpočtu SML 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 
 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
a) zařadit do návrhu 5. rozpočtového opatření 2011 příjmové části oddělení kultury a sportu odvod 
z odpisů movitého majetku Zoologické zahradě Liberec ve výši 485.108,- Kč 

T: 6.12.2011 
 
b) zařadit do návrhu 5. rozpočtového opatření 2011 výdajové části Zoologické zahradě Liberec 
navýšení příspěvku na odpisy ve výši 804.071,- Kč 

T: 6.12.2011 

USNESENÍ Č. 834/2011 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2011 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5 
Statutárního města Liberec na rok 2011 zastupitelstvu města dne  15.12.2011 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 835/2011 

Změna usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu (navýšení) 
čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrhem na změnu (navýšení) čerpání 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 775.000,- Kč na akci „ZŠ 
Aloisina výšina – instalace termoventilů“  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací o 775.000,- Kč na akci „ZŠ Aloisina výšina – instalace termoventilů“ ke 
schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 836/2011 

Souhlas s přijetím daru pro základní školy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím věcného daru  ve výši 2.790,- Kč od paní Vladimíry Konopáskové pro Základní  
    školu, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou organizaci 
2. s přijetím finančního daru ve výši 25.000,- Kč od Nadace PRECIOSA pro Základní školu  
    s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně   

USNESENÍ Č. 837/2011 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím věcného daru ve výši 37.000,- Kč od společnosti s ručením omezeným KOBERCE 
BRENO 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele MgA. Martina Otavu s rozhodnutím Rady města Liberec.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 838/2011 

Souhlas s prodloužením nájmu nebytových prostor Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor „provozovny klubu v Malém 
divadle“ do 30. 6. 2012   

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. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 839/2011 

Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele s 
čerpáním investičního fondu v roce 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec do výše 330.000,- Kč 
na pořízení užitkového vozidla typu Škoda Roomster 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 
 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 840/2011 

Žádosti ředitelů  o souhlas s uzavřením smluv o partnerství 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu s § 32a) zákona č. 561/2004 Sb.  
 
1. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou v 

Liberci a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou 
organizací 

2. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou 
v Liberci a Základní školou, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkovou organizací 

3. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou 
v Liberci a Základní školou, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkovou organizací 
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4. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou 
v Liberci a Základní školou, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkovou organizací 

5. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou v 
Liberci a Základní školou, Liberec, Česká 354, příspěvkovou organizací 

6. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou v 
Liberci a Základní školou a Mateřskou školou, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkovou 
organizací 

7. uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti  mezi Technickou univerzitou v 
Liberci a Základní školou, Liberec, U Školy 222/6, 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. 841/2011 

Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková 
organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola, Liberec, Lesní 
575/12, příspěvková organizace ve výši 564.671,45 Kč 

 
2.  text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1.  zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní školou,   

Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizací      

T: 31. prosinec 2011 
2.  zařadit částku 564.671,45 Kč do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 842/2011 

Jmenování členů školských rad za zřizovatele 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 791/2011: 
Rada města po projednání  

j m e n u j e    

pana Ing. Tomáše Prince  členem  školské rady při Základní škole, Liberec, Křížanská 80,  
příspěvkové organizaci,  od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014;  

 

j m e n u j e   

paní Mgr. Květoslavu Morávkovou členkou školské rady při Základní škole, Oblačná 101/15, 
příspěvkové organizaci,  od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014;  
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pana Ing. Tomáše Prince členem  školské rady při Základní škole,  Liberec, ul. 5. května 64/49,  
příspěvkové organizaci,  od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014;  
 
pana Daniela Horáčka členem školské rady při Základní škole, Liberec, Broumovská 847/7,  
příspěvkové organizaci,  od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014 ; 
 
pana PhDr. Jaromíra Baxu členem školské rady při Základní škole, Liberec, Česká 354, 
příspěvkové organizaci; 
 
paní Mgr. Zuzanu Tachovskou členkou školské rady při Základní škole, Liberec, U Soudu 369/8, 
příspěvkové organizaci,  od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
pana Ing. Mgr. Petra Černého členem  školské rady při Základní škole, Liberec, Křížanská 80,  
příspěvkové organizaci,  od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2014; 
 
paní Bc. Halinu Doležalovou členkou  školské rady při Základní škole  praktické, Liberec, Gollova 
394/4, 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 

USNESENÍ Č. 843/2011 

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem 
Liberec. 

Termín: 15.12.2011 

 

USNESENÍ Č. 844/2011 

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy  
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a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu 
pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem 
Liberec. 

Termín: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 845/2011 

Schválení Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti na projekt "Praktické 
ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e                          

uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti na projekt „Praktické ověřování 
získaných znalostí na libereckých ZŠ“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost mezi Statutárním městem Liberec a řediteli partnerských škol 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podpis Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti na projekt „Praktické ověřování 
získaných znalostí na libereckých ZŠ“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost s řediteli partnerských škol. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 846/2011 

Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
"Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í                            

1) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na  
    libereckých ZŠ“  s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/01.0026  
 
2) s přijetím dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“,  
    poskytnutá dotace bude činit 100% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však  
    2,112.512,94 Kč; 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
 
předložit zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení 
přijetí dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“. 

T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 847/2011 

Oddechová zóna Perštýn – návrh smluvního zajištění     
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í                            

s předloženým návrhem smluvního zajištění investičního záměru oddechové zóny Na Perštýně  

u k l á d á  

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

Termín: 27.10.2011  

USNESENÍ Č. 848/2011 

IPRM Rochlice - přijetí dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í                            

s přijetím dotace na projekty realizované městem v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – Regenerace sídliště Rochlice; konkrétně na: 
 

Projekt Registrační číslo  Max. dotace v Kč 
Revitalizace Rochlice CZ.1.06/5.2.00/07.07858 43,945.000,-
Revitalizace Rochlice – ul. Burianova CZ.1.06/5.2.00/07.07795 1,887.000,-
Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku CZ.1.06/5.2.00/07.07829 561.000,-

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu 
města. 

T: 12/2011 

USNESENÍ Č. 849/2011 

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a způsob 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. 

Rada města, která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 
zákoník jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení  § 102 
odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve věcech obce jako jediného společníka 
obchodní společnosti, po projednání  

s c h v a l u j e  

řádnou účetní závěrku za rok 2010 

a  u k l á d á  

 jednatelům společnosti, Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňkovi Svobodovi, 
 
1) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období do účetnictví roku 2011 
2) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku. 

Termín: 31.12.2011 

USNESENÍ Č. 850/2011 
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Sportovní areál Liberec s.r.o.  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce, Zástavní 
smlouva   

Rada města, která současně rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. 
obchodní zákoník jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení § 
102 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zněním dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako       
    věřitelem a Sportovním areálem Liberec s.r.o. jako dlužníkem dne 28.6.2010 dle přílohy č. 1 
 
2. se zněním Zástavní smlouvy uzavřené mezi Sportovním areálem Liberec, s.r.o. jako zástavcem     
    a Statutárním městem Liberec jako zástavním věřitelem dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á   

Bc.Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit ke schválení zastupitelstvu města 
a) návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako  
     věřitelem a Sportovním areálem Liberec s.r.o. jako dlužníkem dne 28.6.2010  
b) návrh Zástavní smlouvy uzavřené mezi Sportovním areálem Liberec s.r.o. jako zástavcem a     
    Statutárním městem Liberec jako zástavním věřitelem 

T: 15.12.2011    

USNESENÍ Č. 851/2011 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu 
města. 

T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 852/2011 

Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 2005 - Provoz 
a správa informačního systému MML - Liberecká IS, a.s. - snížení ceny za 
poskytované služby o 10% v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. cenu služeb dle smlouvy KT/7010/05/0051 v roce 2012 v období od 1. 1. do 31. 12. 2012 na 
částku 12x 2,070.520,- Kč bez DPH, tj. za celý rok 24,846.240,- Kč bez DPH 

 
2. Závazek, že s ohledem na snížení výše finančních prostředků uvolněných pro zajištění 

provozu a správy informačního systému MML v roce 2012 město Liberec umožní a vyvine 
maximální úsilí k úspoře zdrojů Liberecké IS a.s. efektivnějším využíváním informačního 
systému MML zapojením vlastních zaměstnanců Magistrátu města Liberec podle 
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3. Dodatek č. 8 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 2005 - Provoz a správa 

informačního systému dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis 
dodatek č. 8 ke smlouvě KT/7010/05/0051 oběma smluvními stranami 

T: 31.12.2011 
2. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML 

a) zásadně zefektivnit provozování a využívání informačního systému MML prostřednictvím 
zapojení zaměstnanců Magistrátu města Liberec  

T: průběžně 
b) předložit Radě města k projednání plán konkrétních kroků k zefektivnění provozování a 
využívání informačního systému MML prostřednictvím zapojení zaměstnanců Magistrátu 
města Liberec v roce 2012.  

T: 31.1.2012 
3. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, provést kontrolu realizace schválených kroků k 
zefektivnění provozování a využívání informačního systému MML prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců Magistrátu města Liberec v roce 2012 a informovat Radu města. 

T: 31.5.2012 

USNESENÍ Č. 853/2011 

VoIP - schválení vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových služeb 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Vypsání veřejné zakázky na dodávku hlasových služeb pro potřeby MML (VoIP) 
2. Návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na dodávku hlasových služeb pro  
    potřeby MML (VoIP) 
3. Složení komise pro otevírání obálek – Ing. Jindřich Fadrhonc, Ing. Zbyněk Vavřina, Markéta  
    Dörflerová, DiS., Ing. Petr Šourek. Náhradníci – Ing. Jiří Rutkovský, Ing. Petra Kolářová, Mgr.  
    Jan Audy, Bc. Petr Vydra 
4. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Ing. Jindřich Fadrhonc, Ing. Jiří  
    Rutkovský, Ing. Zbyněk Vavřina, Markéta Dörflerová, DiS., Bc. Petr Vydra, Ing. Petr Šourek.  
    Náhradníci – Kamil Jan Svoboda, Lukáš Martin, Ing. Petra Kolářová, Mgr. Jan Audy, Ivana  
    Hummelová, Bc. Přemysl Kovář 
5. Formu veřejné soutěže – otevřené zadávací řízení 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže na hlasové služby (VoIP) dle 
schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže. 

T: neprodleně 
 
- předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení její 
výsledek. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 854/2011 

2. zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 
2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit 2. zprávu o plnění Komunitního plánu 
sociálních služeb regionu Liberec v roce 2011 zastupitelstvu města. 

T: 15.12.2011 
 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Izabelly Szajkové 

Navržené usnesení nebylo přijato. 

USNESENÍ Č. 855/2011 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

panu Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 856/2011  

Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem 
Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním 
městem Liberec ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 15.12.2011 
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USNESENÍ Č. 857/2011 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením níže uvedených projektů do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna  
  „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit seznam níže uvedených projektů ke schválení 
jejich zařazení do indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML. 

T: 15.12.2011  

USNESENÍ Č. 858/2011 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením projektu Technické univerzity v Liberci s názvem „Rekonstrukce budovy P pro     
potřeby vědy a výuky“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní   
život v Liberci. 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit výše uvedený projekt ke schválení k zařazení 
do indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci zastupitelstvu 
SML. 

T: 15.12.2011  

USNESENÍ Č. 859/2011 

Vyhodnocení jednacího 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  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 
dodatečné práce č.1“ 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 příslušné 
smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  
 

Dodatek č. 07 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 
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Tento bod byl stažen. 
 

Zajištění herních prvků na dětské hřiště pro handicapované děti a zajištění 
vybavení veřejných prostranství v Liberci – doplnění a výměna mobiliáře 

Tento bod byl stažen. 
 

USNESENÍ Č. 860/2011 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu stanoviště na 
recyklovatelné odpady v ulicích  Riegrova a Rovná 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění nepřetržitého provozu sběrného stanoviště 
na recyklovatelné druhy odpadů pro veřejnost v Riegrově ulici č.p. 16 a Rovné ulici čp. 36 v 
Liberci za rok 2011 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění 
nepřetržitého provozu sběrného stanoviště na recyklovatelné druhy odpadů pro veřejnost v 
Riegrově  ulici č.p. 16 a Rovné ulici čp. 36 v Liberci za rok 2011 na jednání zastupitelstva města 
dne 15.12.2011. 

USNESENÍ Č. 861/2011 

Vypůjčka kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního odpadu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e     

uzavření smlouvy o výpůjčce 88 ks kontejnerů o objemu 1800 litrů pro separaci využitelné složky 
komunálního odpadu (bílého a barevného skla) s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 
14021, Praha 4 

a  u k l á d á  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, aby uzavřela s firmou EKO-KOM a.s. 
příslušnou smlouvu o výpůjčce. 

      T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 862/2011 

Doporučení Komise pro životní prostředí RML ke zpracování územní studie 
zeleně města Liberce 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í     

s doporučením Komise pro životní prostředí RML 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, určenému zastupiteli pro územní plánování, aby jednal o tomto 
požadavku s pořizovatelem nového územního plánu. 
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USNESENÍ Č. 863/2011 

Ponechání Lužické Nisy na území SML jako biokoridoru ÚSES v návrhu 
územního plánu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í    

požadavek Komise pro životní prostředí RML 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, určenému zastupiteli pro územní plán Liberec, aby požadoval zachování 
statutu biokoridoru ÚSES pro vodní tok Lužické Nisy v celé délce na území SML v návrhu 
územního plánu. 

USNESENÍ Č. 864/2011 

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 
 
Voldřichová Jana     STF-100 
Prášil Zdeněk     KZ-VIII-12 
Kalová Magdalena     S-11 
Kokrda Josef     XVIIIA-4 
Nováková Eva     S-26 
Kočová Věra     M-49 
Kosek Michal, Ing.     XXII-46 
Povr Jiří      Z19-6 
Jelínek Pavel     L-177 
Slezáková Monika     STF-73 
Mecner Emanuel     STG-33 
Hodboďová Eva     XVIII-256 
Zimová Marie     KZ-IV-18 
Balvínová Eva     Z6-48 
Rozmarínová Danuše    ST-5 
Vyšohlíd Miroslav     XI-48 
Janků Hana      XXII-90 
Vlk Josef      DK-95 
Júza Milan      Z16-2 
Svoboda Jaromír     KZ-VI-23 
Nedbal Pavel,MUDr.    T-4 
Konvalinková Simona    KZ-G-7 
Kučera Jan      STD-16 
Mráčková Helena     DK-135 
Valeš Petr      XVII-10 
Karpaš Roman     XXII-32 
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Nově uzavřené smlouvy 
 
Drapák Richard     H-2 
Kejzlarová Jana     HK-107 
Černohous David     A-22 
Burger Jiří      NO-243P 
Tesařová Jana     NO-232P 
Bakrlíková Marie     NO-214P 

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: 21.12.2011 

USNESENÍ Č. 865/2011 

Návrh na vydání 41.2 změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu Vydání 41.2 změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec schválit a vydat navrženou 41.2 změnu územního plánu města 
Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, projednat možnost získání pozemků pro projekt 
IPRM „lesopark“ a předložit opakovaně do výboru pro rozvoj a územní plánování. 

USNESENÍ Č. 866/2011 

Návrh na vydání 44. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í     

s předložením materiálu Vydání 44. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 44. změnu územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 44. změny územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 867/2011 

Schválení předložení zadání 67. změny závazné části územního plánu města 
Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í     

s předložením materiálu Zadání 67. změny územního plánu města Liberec k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 67. změny územního plánu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit Zadání 67. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 15.12.2011 

USNESENÍ Č. 868/2011 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro RWE 
GasNet s.r.o. zmocněný zástupce stavebníka INPOS – projekt, s.r.o., investora 
plynového potrubí v lokalitě Matoušova – Dožínková 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen  pro RWE GasNet s.r.o. se 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, investora výstavby plynovodního potrubí v lokalitě 
Matoušova - Dožínková, a to snížení úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou 
infrastrukturu na celkovou výši 52.220,- Kč bez DPH. 
a   u k l á d á 
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, v souladu s přijatým usnesením požadovat po RWE GasNet s.r.o. sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem úhradu jistiny za věcná břemena na komunikaci Dožínková a Matoušova 
ve výši 52.220,- Kč bez DPH. 
         Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 869/2011 

Nerudovo náměstí – archeologický dohled a výzkum v lokalitě 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o výsledku archeologické činnosti v lokalitě Nerudova náměstí a o její finanční náročnosti. 

USNESENÍ Č. 870/2011 

Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení 

Plánovací smlouva 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í     

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi BIMONT s.r.o. se sídlem České mládeže č.p. 22, 460 
08 Liberec 8 a Statutárním městem Liberec,  
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a  b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy 

a  u k l á d á   

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

 
a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,   

T: 12/2011 
 

b) po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 01/2012 
 

c) vydat souhlasná stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku ve věci výstavby 
bytového domu Zelená střecha 

T: 12/2011 
 
  
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 10/2012 

USNESENÍ Č. 871/2011 

Bytový dům Zelená střecha – projektová dokumentace 

Plánovací smlouva 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi LB Invest s.r.o. se sídlem Hrazená 613, 460 07 
Liberec 3. a Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy 

a  u k l á d á   

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

 
a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,   

T: 12/2011 
 
b) po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 01/2012 
 
c) vydat souhlasná stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku ve věci výstavby 
bytového domu Zelená střecha 

T: 12/2011 
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d) po odsouhlasení a předání projektové dokumentace ve stupni DSP dle podmínek daných 
plánovacích smlouvou, předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města 
ke schválení. 

KT: 10/2012  

USNESENÍ Č. 872/2011 

Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu 

Zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení  

Prodloužení dílčího termínu dokončení díla 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení dílčího termínu dokončení díla – předání pravomocného stavebního povolení na  
    akci „Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu“ – zajišťované dle smlouvy o dílo č.   
    19/10/0076 uzavřené s firmou Valbek, spol. s r.o. do 30.6.2012 
2. proplacení  alikvotní části nákladů na inženýrskou činnost související se zajištěním stavebního  
    povolení provedenou v roce 2011 z rozpočtu odboru TS na rok 2011 
3. proplacením zbývajících nákladů na inženýrskou činnost související se zajištěním stavebního  
    povolení po předložení pravomocného stavebního povolení z rozpočtu odboru TS na rok 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
1. uzavřít se zhotovitelem projektu „Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu“, firmou    
    Valbek, spol. s r.o., dodatek č.1 smlouvy o dílo č . 19/11/0076 
2. nárokovat v rozpočtu odboru TS na rok 2012 částku ve výši zbývajících nákladů na inženýrskou   
    činnost související se zajištěním stavebního povolení. 

USNESENÍ Č. 873/2011 

Opravy komunikací a zřizování chodníků (Houbařská, Strakonická) 

Zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení  

Prodloužení dílčího termínu dokončení díla 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1. prodloužení dílčího termínu dokončení díla – předání pravomocného stavebního povolení na  
    akci „Opravy komunikací a zřizování chodníků“ – zajišťované dle smlouvy o dílo č. 19/10/0039    
    uzavřené s firmou Valbek, spol. s r.o. do 30.6.2012 
2. proplacení  nákladů na inženýrskou činnost související se zajištěním stavebního povolení    
    z rozpočtu odboru TS na rok 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
1. uzavřít se zhotovitelem projektu „Opravy komunikací a zřizování chodníků“, firmou Valbek,  
    spol. s r.o., dodatek č.1 smlouvy o dílo č . 19/11/0039 
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2. nárokovat v rozpočtu odboru TS na rok 2012 částku ve výši nákladů na inženýrskou činnost     
    související se zajištěním stavebního povolení 

USNESENÍ Č. 874/2011 

Převod výtlačného splaškového potrubí včetně čerpadel lokality zahradní město 
do vlastnictví SVS, a.s.  

Schválení vyjímky z interního předpisu na oceňování věcných břemen vlastníků 
technické infrastruktury na komunikaci Dykova 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

 
1. záměr převodu výtlačné splaškové kanalizace včetně 2 ks čerpadel v lokalitě zahradní město do      
    vlastnictví společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. sídlem Přítkovská 1689, 415 50    
    Teplice 
 
2. udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen  pro Severočeskou     
     vodárenskou společnost a.s. sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, investora výstavby          
     kanalizačního potrubí v lokalitě Dykova, a to nepožadování úhrady ceny za věcná břemena pro  
     veřejnou technickou infrastrukturu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
1. zajistit majetkoprávní převod výtlačného splaškového potrubí lokality zahradní město včetně  2         
    ks čerpadel do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. sídlem Přítkovská 1689, 415     
    50 Teplice, 

Termín: ihned, 
 
2. v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po Severočeské vodárenské společnosti a.s. sídlem    
    Přítkovská 1689, 415 50 Teplice úhradu jistin za věcná břemena,   

Termín: ihned, 
3. vést další navazující jednání se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o slevě nebo     
    případném odpuštění finanční úhrady za odvedení dešťových vod objektů ve vlastnictví města        
    Liberec a vhodným způsobem informovat radu města o přijatých opatřeních. 

KT: 06/2012 

USNESENÍ Č. 875/2011 

Systém spolupráce při obchodu s dřevní hmotou z veřejné zeleně ve vlastnictví 
města Liberec se společností Městské lesy Liberec, p.o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

systém spolupráce při obchodu s dřevní hmotou z veřejné zeleně ve vlastnictví města Liberec se 
společností Městské lesy Liberec, p.o. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
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veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu spolupráce mezi Městskými 
lesy Liberec p.o. a Statutárním městem Liberec  

T: 01/2012 

USNESENÍ Č. 876/2011 

Dohoda o výpomoci při zimní údržbě komunikací v roce  2011-2012 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

důvodovou zprávu  

a  s c h v a l u j e  

smlouvu o návaznosti technologií zimní údržby silnic a vzájemné spolupráci při zajišťování zimní 
údržby silnic v zimní sezóně 2011 -2012 a to se společností KSSLK, p.o. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu spolupráce mezi KSSLK, 
p.o. a Statutárním městem Liberec. 

T: 01/2012 

USNESENÍ Č. 877/2011 

Cyklostezka Jungmannova – Viadukt  

Přijetí dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í    

1. se zrušením části usnesení rady města č. 504/2011 ve znění: 
 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í     

s přijetím dotace  ve výši 2,102 mil. Kč na akci pro akci „Cyklostezka Jungmannova – 
viadukt“ od „Státního fondu dopravní infrastruktury ČR“ v rámci dotačního programu 
„Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“,   
 

    ostatní ujednání zůstávají v plné platnosti;   

   

2. s tímto novým znění usnesení: 
Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

přijetím dotace  ve výši 1,685 mil. Kč na akci pro akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ 
od  „Státního fondu dopravní infrastruktury ČR“ v rámci dotačního programu „Poskytování 
příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“,   

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit přijetí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR přeložit zastupitelstvu 
Statutárního města Liberec ke schválení.   
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KT: 14.12.2011 

USNESENÍ Č. 878/2011 

Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací 

Informace o projednání projektové dokumentace 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

výsledek dotazníkové akce projednaný se zástupci obč. sdružení Staré Město Liberec a obyvateli 
předmětné lokality 

s c h v a l u j e  

1. rozšíření předmětu zakázky o zřízení parkovacích míst ve Zborovské ulici  
2. posunutí termínu plnění dle smlouvy o dílo a jejích dodatků s projektovou kanceláří Valbek,    
    spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace z důvodu nutného zapracování připomínek    
    obyvatel lokality a představitelů o.s. Staré Město Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
1. zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy o dílo s projektovou kanceláří Valbek, spol. s r.o. na     
    zpracování projektové dokumentace k podpisu 

T: neprodleně 
2. zajistit zapracování připomínek obyvatel lokality a o.s. Staré Město Liberec do projektové 
dokumentace. 

T: leden 2012 

USNESENÍ Č. 879/2011 

„Oprava komunikace Lukášovská“  - majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi  Lesy České republiky, 
s.p., IČ 421 96 451 se sídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, 501 68 a Statutárním městem 
Liberec (stavebníkem) tj. zřízení věcného břemene na části p.p.č. 991 v k.ú. Starý Harcov, obec 
Liberec, který je ve vlastnictví Lesů České republiky , s.p. za účelem výstavby gabionové opěrné 
zdi v souvislosti s opravou komunikace Lukášovská;  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Oprava komunikace Lukášovská“ uzavření výše 
uvedené  „Smlouvy“ mezi Lesy České republiky, s.p.,  IČ 421 96 451 se sídlem Hradec Králové 8, 
Přemyslova 1106, 501 68 a Statutárním městem Liberec (stavebníkem). 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 880/2011 

Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken 
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města Liberce" KT/0012/09/0016 

Dodatek ke smlouvě č. 1 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Dodatek smlouvy č. 1.  ke smlouvě o dílo č.  KT/OOJ2/09/0016 - Smlouva o „Nájmu, správě a 
provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberce“ 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
1. zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu dodatku č. 1 smlouvy KT/OOJ2/09/0016 - 
Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberce“ 

T: neprodleně 
 
2. předložit radě města ke schválení návrh na zajištění dalšího rozvoje Metropolitní sítě optických 
vláken na území města Liberec. 

T: duben 2012  

USNESENÍ Č. 881/2011 

Smlouva o dílo č. TSML/33/06 – Dodatek č. 4 

Smlouva o dílo č. TSML/11/07 – Dodatek č. 1 

Dohody o prodloužení splatnosti faktur 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 4  ke „Smlouvě o dílo a úpravě souvisejících práv a povinností č. TSML 
33/06“, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberec a.s., ze 
dne 10.4.2006,  
2. uzavření dodatku č. 1  ke „Smlouvě o dílo  č. TSML 11/07“, uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a Technickými službami města Liberec a.s., ze dne 1.2.2007,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů. 

                                                                                                            T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 882/2011 

Výlepové plochy ve městě Liberci 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

záměr převodu umístění a užívání výlepových ploch ve městě Liberci na společnost Technické    
služby města Liberce a.s. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
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veřejného majetku, 
předložit radě města ke schválení smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a   
společností Technické služby města Liberce a.s. a to umístění a užívání výlepových ploch ve   
městě Liberci. 

T: leden 2012 

USNESENÍ Č. 883/2011 

Revitalizace Rochlice - ul. Haškova  

Aktualizace zadávacích podmínek               

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. předložený aktualizovaný návrh „Zadávací dokumentace“ komisí pro veřejné zakázky ve       
     smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, pro realizaci akce     
    „Revitalizace Rochlice  - ul. Haškova “, 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
Komise pro otevírání obálek: 
 
Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný  pověřen zastupováním ved. odb. TS 
Ing. Jitka Píšová       zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS zástupce odb. PR 
Zástupce komise pro veřejné zakázky   
Zástupce  CRR  
 
Náhradníci: 
Ing. Martin Čech  zástupce odb. RP 
Ing. Václav Bahník   zástupce odb. TS 
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Zástupce komise pro veřejné zakázky   
Zástupce  CRR   
 
Hodnotící komise: 
 
Jmenovaní členové: 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
David Novotný   pověřen zastupováním ved. odb. TS 
Ing. Jitka Píšová                 zástupce odb. TS 
Markéta Dörflerová, DiS  zástupce odb. PR 
Zástupce komise pro veřejné  zakázky  
Zástupce  CRR (bez práva hlasovacího)  
 
Náhradníci: 
Roman Šotola   člen rady města 
Ing. Jiří Rutkovský               náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech                 odbor RP 
Ing. Václav Bahník               odbor TS 
Mgr. Jan Audy   ved. odb. PR MML 
Zástupce komise pro veřejné  zakázky  
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Zástupce  CRR (bez práva hlasovacího)                                                  

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
-  v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ a v souladu s případnými připomínkami  
   poskytovatele dotace (viz. důvodová zpráva) zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení    
   předložených nabídek výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci  
   „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“,  

T: 03/2012 – kontrolní, 
 
- po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení na akci „Revitalizace Rochlice ul.  
    Haškova“,  předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 06/2012- kontrolní   
 
2. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit zpracování a podání 
projektové žádosti k poskytovateli dotace 

T: kontrolní 06/2012 
 

Napojení pozemků ul. Sousedská OPZ Sever 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 
 

USNESENÍ Č. 884/2011 

Uzavření dodatku č. 19 k rámcové smlouvě č. 23740590 mezi T-Mobile Czech 
Republic a Statutárním městem Liberec, a pověření k podpisu dokumentu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 19 k rámcové smlouvě mezi T-Mobile Czech Republic a.s a Statutárním 
městem Liberec 

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem dodatku ke smlouvě. 

T: 23.12.2011 

 

USNESENÍ Č. 885/2011 

Krátkodobá výpůjčka kancelářských prostor v budově Uranu pro Úřad práce 
ČR a zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky těchto kancelářských prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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- uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce kancelářských prostor č.8009/2011/22  v budově 
Uranu pro potřeby Úřadu práce ČR na dobu určitou – od 1.1.2012 do 29.1.2012, za účelem 
zpracování agend příspěvku na péči a mimořádné výdaje pro zdravotně postižené; 

- zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky těchto prostor na úřední desce MML 

a  u k l á d á   

1. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu,  
     uzavřít Smlouvu o krátkodobé výpůjčce č. 8009/2011/22 s Úřadem práce ČR  
2. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, zveřejnit záměr o výpůjčce  
      kancelářských prostor v budově Uranu, Tř. 1.máje 108 v Liberci III. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 886/2011 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 Statut města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem obecně závazné vyhlášky 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  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit obecně závaznou vyhlášku Statutárního 
města Liberec č. 7/2011 Statut města Liberec zastupitelstvu města spolu s návrhem změn, které 
přijalo na svém zasedání zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 
16.11.2011 k jejímu vydání. 

T: 12/2011 

USNESENÍ Č. 887/2011 

Směrnice RM č. 10 /2011 Organizační řád Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podle § 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Směrnici RM č. 10 /2011 Organizační řád Magistrátu města Liberec, s účinností od 1.ledna 2012   

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
- seznámit všechny zaměstnance s tímto vnitřním předpisem   

T: neprodleně     
- zajistit soulad vnitřních předpisů a dalších souvisejících dokumentů se schváleným organizačním 
řádem         

T:  do 03/2012    

USNESENÍ Č. 888/2011 

Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 
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j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec, vedoucí odborů 
Magistrátu města Liberec do funkcí na základě výsledků výběrových řízení podle důvodové 
zprávy:  
 
1) Ing. Petra Kolomazníka do funkce vedoucího odboru hlavního architekta Magistrátu města 
Liberec s termínem nástupu od 1. ledna 2012, 
 

2) Ing. Michala Vereščáka do funkce vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu 
města Liberec s termínem nástupu od 1. ledna 2012, 
 

3) Bc. Davida Novotného do funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku Magistrátu 
města Liberec s termínem nástupu od 1. ledna 2012, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nových vedoucích odborů 
podle zákona.     

USNESENÍ Č. 889/2011 

Hodnocení 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 11. 2011 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 24. listopadu 2011 primátorku, náměstky primátorky, tajemníka MML, členy rady 
SML. 

USNESENÍ Č. 890/2011 

Organizační zajištění 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. 
prosince 2011 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Oddechová zóna Perštýn - návrh smluvního zajištění  
4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2011 
5. Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a návrh plánu 

hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012 
6. Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2013 - 

2016 
7. Sportovní areál Liberec s. r. o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce, Zástavní smlouva 
8. Technické služby města Liberce, a. s., Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. - 

vystoupení ředitelů 
9. Žádost o prominutí úroků z prodlení 
10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní I. Szajkové 
11. Majetkoprávní operace 
12. Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu k oce-ňování 

pozemků 
13. Rodinné domy - Hanychov, Irkutská - Charbinská - dopravní značení 

Plánovací smlouva 
14. Bytový dům Zelená střecha - projektová dokumentace 

Plánovací smlouva 
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15. Změna usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

16. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje škol-ských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

17. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kul-turních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

18. Návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje příspěv-kových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec 

19. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Praktické 
ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 

20. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu stanoviště na recyklova-telné 
odpady v ulicích Riegrova a Rovná 

21. Cyklostezka Jungmannova - Viadukt  
Přijetí dotace 

22. IPRM Rochlice - přijetí dotace 
23. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
24. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v 

Liberci 
25. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 

organizace 
26. Návrh na vydání 44. změny Územního plánu města Liberec 
27. Schválení zadání 67. změny Územního plánu města Liberec 
28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
29. Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 Statut města Liberce 
30. 2. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2011 
31. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24. 

listopadu 2011 
32. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
 

 
 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I. Informace o organizační změně příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec 
II. Výsledek kontroly provedené na personálním oddělení Magistrátu města Liberec ve dnech 15. 

a 16. listopadu 2011 Okresní správou sociálního zabezpečení Liberec 
III. Odpověď MUDr. Absolonové, předsedkyni komise pro zdraví a prevenci sociálně 

patologických jevů, na úkol uložený usnesením rady města č. 824/2011 
IV. Informace o výsledku výběrového řízení na obsazení pozice vedoucího odboru sportu a 

cestovního ruchu Magistrátu města Liberec, konaného dne 28. listopadu 2011 
 
s tím, že rozhodla, že V. Informace – od předsedy komise pro výběrová řízení se projedná 
podrobněji na příštím řádném zasedání rady města. 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 830/2011 
 

 
V Liberci dne 13.  prosince 2011 
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Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 





 

 


