
 

U S N E S E N Í  
 Z 9. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTA LIBEREC,  
                   KONANÉHO DNE 22. 11. 2011 

USNESENÍ Č. 817/2011 

Pověření členů rady města k jednání s vedením společnosti MVV Energie  

CZ, a. s. 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Ing. Petra Černého, pana Lukáše Martina a pana Romana Šotolu, aby jednali s vedením 
společnosti MVV Energie CZ, a. s. o stanovení ceny tepla na rok 2012. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 818/2011 

Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací 
na roky 2013 – 2016 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2013 - 
2016 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového výhledu Statutárního 
města Liberec a řízených organizací na roky 2013 - 2016 zastupitelstvu města dne 15.12.2011 ke 
schválení. 

USNESENÍ Č. 819/2011 

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a 
návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012          

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a s návrhem 
plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a 
řízených organizací na rok 2012, a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec 
na rok 2012 zastupitelstvu města dne 15.12.2011 ke schválení. 
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USNESENÍ Č. 820/2011 

Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zněním Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci č.j. 7003/06/0180 uzavřené se 
společností Vavřincův vrch s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec IV, IČ: 28718968, kterým 
se termín pro předložení pravomocného stavebního povolení 31.5.2011 nahrazuje novým 
termínem 31.12.2013 a termín doby určité 31.12.2011 se nahrazuje novým termínem 31.7.2014  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
předložit žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o.  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 821/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se zrušením usnesení rady města č. 498/2011, a to v části: 
 
přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu 
městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
 
1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená dotace: 3,303.720,- Kč   
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace: 788.939,- Kč  
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace  

1,092.361,- Kč  
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace: 1,336.247,- Kč  
5. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace: 10,159.823,- Kč 

 
 

a se zrušením usnesení rady města č. 680/2011, a to v části: 
 

přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu 
městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
 
1. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382.931,- Kč    
2. Svárovská ul., navržená dotace 234.184,-Kč  
3. Jahodová ul., navržená dotace 202.980,- Kč  
4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971.628,- Kč  
5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.209,- Kč      
6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268.196,- Kč  
8. Úprava odvodnění ul. Křižanská, navržená dotace 367.865,- Kč  
9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2 
10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853.891,- Kč   
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11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856.224,- Kč    

a  s o u h l a s í   

s tímto novým zněním: 
 
A. Přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu 
městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
 
1) Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace: 2.367.200,- Kč   
2) Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace: 755.999,- Kč  
3) Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace: 

921.535,- Kč  
4) Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace: 835.387,- Kč  
5) Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace: 5.758.529,- Kč 
 
B. Poskytnutí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu 
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy 
Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     

 
1) Oprava odvodnění komunikace v ul. Horské v Liberci, navržená dotace 340.163,- Kč    
2) Oprava mostu Svárovská ul., navržená dotace 213.118,-Kč  
3) Oprava mostu Jahodová ul., navržená dotace 181.380,- Kč  
4) Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 809.039,- Kč  
5) Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.208,- Kč      
6) Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
7) Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 177.415,- Kč  
8) Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 302.399,- Kč  
9) Úprava odvodnění – Novinská – propustek č. 1 a č. 2 -  307.631,- Kč 
10) Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 775.447,- Kč   
11) Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 715.537,- Kč 
12) Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní, navržená dotace 644.712,- Kč 
13) Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železniční 

v Liberci 763.955,- Kč 
14) Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská  v  Liberci 538.130,- 
15) Úprava odvodnění – ul. Sáňkařská, navržená dotace 69.626,- Kč 
16) Oprava odvodnění v ul. Volgogradská, navržená dotace 185.655,- Kč 
17) Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci 318.888,- Kč    

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku,  
 
1. prostřednictvím odboru technické správy veřejného majetku vyhlásit, provést administraci  a 
vyhodnocení výběrových řízení v souladu se „Směrnicí rady města č. 09 RM“ na dodavatele 
stavebních prací na akce:     
 - Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci 

KT: 02/2012 
 
 
3. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akcí, 

KT: 02/2012 
 
4. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 nárokovat finanční 
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prostředky na úhradu  realizace akcí, které budou realizovány v roce 2012 

KT: 12/2011 
 
5. poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR přeložit Zastupitelstvu Statutárního 
města Liberec ke schválení.   

KT: 24.11.2011 

USNESENÍ Č. 822/2011 

Městský kamerový systém ve vazbě na akci „Revitalizace Rochlice“ 

Upgrade softwaru MKDS 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Upgrade softwaru městského kamerového systému“,  
2. Výběr dodavatele „Upgrade softwaru městského kamerového systému“ a to TELMO spol. 

s r.o. se sídlem V Celnici 1031/4, 110 000 Praha 1, IČO: 47307781 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, v nejbližším rozpočtovém opatření převést částku 300.000,-Kč z rozpočtové 
položky 2212-5171-210420950074 odboru technické správy veřejného majetku do rozpočtové 
položky 5311-6111 Software Městské policie Liberec. 

T: 12/2011 

USNESENÍ Č. 823/2011 

Návrh na poskytnutí odměn paní Bc. Lence Škodové, ředitelce příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, paní Mgr. et Bc. Anně 
Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO  a 
panu Michaelu Dufkovi, řediteli příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn paní Bc. Lence Škodové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec, paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové 
organizace Dětské centrum SLUNÍČKO a panu Michaelu Dufkovi, řediteli příspěvkové 
organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit paní Bc. Lenku 
Škodovou, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou a pana Michaela Dufka s unesením Rady města 
Liberec a zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu za měsíc listopad 2011 
z finančních prostředků uvedených příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 824/2011 

Žádost o sdělení o činnosti komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických 
jevů v souvislosti s problematikou omezení výherních hracích přístrojů ve městě 
Liberci 

Rada města po projednání 

u k l á d á  

MUDr. Kateřině Absolonové, předsedkyni komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických 
jevů,  
předložit radě města zprávu o tom, zda se komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických 
jevů zabývala problematikou omezení výherních hracích přístrojů ve městě Liberci, a zda 
projednala návrh vyhlášky SML č. 6/2011, kterou zastupitelstvo města přijalo na svém 8. zasedání 
dne 29. září 2011. 
 

                                                                                 T: 20. zasedání rady města dne 6. prosince 2011 
 

 

 

 
 

V Liberci dne 28.  listopadu 2011 
 
 
 
 
 
 
 

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