
 
 

U S N E S E N Í  
Z 8. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 17. 4. 2012 

USNESENÍ Č. 285/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

II. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 17.4.2012 po projednání: 
a) neschvaluje záměr směny pozemku p. č. 2948/4, k. ú. Liberec 
ve vlastnictví: 
KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 60279001 
Papírová 537, 460 01, Liberec II - Nové Město 
za pozemek p. č. 1683/3, k. ú. Ruprechtice  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

 
III. Pronájem pozemků 
Rada města dne 17.4.2012 neschvaluje pronájem pozemků p. č. 1353/1, 1353/2, 1356/1, 1383/1, 
1384/1, 1385/1, 1386/2, vše k. ú. Růžodol I. na dobu neurčitou za roční nájemné 5.117,- Kč pro 
Jiřího Marka, IČ: 66678528, se sídlem Karlovská 157, 460 10 Liberec 10. 

 
IV. Změny usnesení 
Rada města dne 17.4.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 357/09/VI/3 ze dne 16.6.2009 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 49/1, 49/3, 831/2, 841/5, 843/44, 843/45, k. ú. Františkov 
u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH. 
 
V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení podzemního 
vedení telekomunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1117, 
5806/1, 5807/1, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro GTS Czech s. 
r. o., Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43, 130 00,  IČ: 28492170, za podmínky složení zálohy 
ve výši 53.200,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení zemnícího pásku 
hromosvodu, uložení drenážního potrubí, umístění zateplení fasády objektu, přístup a příjezd pro 
opravy a údržbu na pozemku p. č. 3559/2, k. ú. Liberec na dobu existence stavby, ve prospěch 
Libereckého kraje, Liberec II - Nové Město, U Jezu 642/2a, IČ: 70891508, za podmínky složení 
zálohy ve výši 18.000,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky na 
pozemku p. č. 5899/2, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 1177, 1176/23, k. ú. Liberec a budovy č. p. 420, Liberec IV - Perštýn na 
pozemku p. č. 1177, k. ú. Liberec, kterým je v současné době Doležil Petr, MUDr. Lejsek Jan, 
Strouhal Václav, DiS., MUDr. Šumaj Rudolf, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez 
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DPH. 
4. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5921, k. ú. Liberec na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez DPH. 
5. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez 
DPH. 
6. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění přípojky 
splaškové kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1382/8, k. ú. 
Růžodol I na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro VGP CZ II., a. s., Jenišovice 59, 
468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou, IČ: 28713311, za podmínky složení zálohy ve výši 
10.000,- Kč bez DPH.                                                    
7. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelové smyčky 
NN + pilíře, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 22/1, k. ú. Staré 
Pavlovice 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.  
8. Rada města dne 17.4.2012  schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a 
přípojky splaškové kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1336/1, k. 
ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1233/1, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Ing. Vitvar Tomáš, 
PhD., Masarykova 448/32, Liberec I - Staré Město, 460 01 za podmínky složení zálohy ve výši 
10.000,- Kč bez DPH. 
9. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a 
vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 946, k. ú. Vesec u 
Liberce, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
949/3,  k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Konečný František a Konečná 
Jana, za podmínky složení zálohy ve výši 6.200,- Kč bez DPH. 
10. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č.  
1030/24, k. ú. Krásná Studánka, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1030/9,  k. ú. Krásná Studánka, jehož vlastníkem jsou v současné  době Bc. Oborník Josef, Bc. 
Oborníková Věra, , Oborníková Věra, za cenu 200,- Kč/ m2 bez DPH. 
11. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 252/7, k. ú. Machnín, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 10/8, k. ú. Machnín, jehož 
vlastníkem je v současné době Jana Krebsová, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez 
DPH. 
12. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a 
elektropřípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1054,  k. ú. Machnín, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 495/9, k. ú. 
Machnín, jehož vlastníkem je v současné době Libuše Pardeková, za podmínky složení zálohy ve 
výši 72.000,- Kč bez DPH. 
13. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů 
VN, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 368, 374/1, 1746/81, 2017/1, 2018, 
2031/3, 2066/10,  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 
68.200,- Kč bez DPH.  
14. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění rozvaděče VN 
Siemens 8DJH KKK, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2481/6, k. ú. 
Liberec 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.  
15. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1195/3, k. ú. Růžodol I, 
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na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1185,  k. ú. 
Růžodol I, jehož vlastníkem je v současné době Skramuský Antonín, za podmínky složení zálohy 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
16. Rada města dne17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3/7,  k. ú. Machnín na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3/8,  k. ú. Machnín, 
jehož vlastníkem je v současné době NISA REALITY s. r. o., 1. Máje 342, 460 01 Liberec III- 
Jeřáb, IČ: 26728206, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
17. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 431, k. ú. Janův Důl u 
Liberce a strpění uložení kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 430/1, 431, k. ú. Janův Důl u Liberce, obě na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 127/1, k. ú. Janův Důl u Liberce, jehož 
vlastníkem je v současné době NISA REALITY s. r. o., 1. Máje 342, 460 01 Liberec III - Jeřáb, 
IČ: 26728206, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH. 
18. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 612/1, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 7/1,  k. ú. Radčice u Krásné Studánky, kterým jsou v současné době manželé Hájek 
Kamil a Hájková Šárka, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
19. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu,  
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1562/5, 1568/2, 1568/8, 1568/11, k. 
ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o., 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 
45.100,- Kč bez DPH. 
20. Rada města dne 17.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1568/2, 1568/11, k. ú. Rochlice u 
Liberce na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 11.960,- Kč bez 
DPH 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
I. Výkup pozemků 
1. Rada města dne 17.4.2012  po projednání: 
b) zrušuje usnesení č. 829/2011/V/2 ze dne 6.12.2011 (záměr výkupu za cenu dle znaleckého 
posudku) a souhlasí s výkupem pozemku p. č. 1015/8 odděl. z pozemku p. č. 1015/2, k. ú. Krásná 
Studánka 
prodávající: 
Václav Oberreiter,  
za kupní cenu 13.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
2. Rada města dne 17.4.2012 po projednání 
b) zrušuje usnesení č. 829/2011/V/1 ze dne 6.12.2011 (záměr výkupu za cenu dle znaleckého 
posudku) a souhlasí s výkupem pozemku p. č. 1030/28 odděl. z pozemku p. č. 1030/6, k. ú. 
Krásná Studánka 
prodávající: 
Jiří Makovský,  
za kupní cenu 7.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

a  u k l á d á  

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

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 286/2012 

Oprava zákresu vlastnické hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce 

Rada města po projednání  

n e s c h v a l u j e  

vyhotovení geometrického plánu na opravu geometrického a polohového určení vlastnické hranice 
pozemků p. č. 629/1 a 624/1 v k. ú. Rochlice u Liberce a s tím související sepsání souhlasného 
prohlášení 

u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic, 
informovat žadatele o výsledku jednání rady města.   

T: 30.4.2012 

USNESENÍ Č. 287/2012 

Sportovní klub Ještěd - zrušení nájemní smlouvy a uzavření nové nájemní 
smlouvy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zrušení neplatné nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.4.2012 a uzavření nové nájemní smlouvy na 
pozemky p. č. 690/26 a 690/27, k. ú. Horní Hanychov od 1.5.2012 na dobu neurčitou pro 
Sportovní klub Ještěd, IČ: 64040577, zastoupený prezidentem Ing. Jindřichem Peškem, sídlem 
Hodkovická 981/42, Liberec 6 za cenu 2.318,- Kč/rok. 

USNESENÍ Č. 288/2012 

Zrušení předkupního práva - Baltská 569, Liberec 14 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 569/2 v 
budově čp. 569, ul. Baltská, Liberec 14 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
153323/695294 na společných částech budovy a na pozemku p. č. 1984, k. ú. Ruprechtice, po 
zaplacení poplatku za zrušení předkupního práva ve výši 1.395,- Kč. 

USNESENÍ Č. 289/2012 

Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec dle přílohy č. 1 
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a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic, 
nechat zpracovat znalecký posudek na schválený záměr  
         T: 20.5.2012 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit radě města schválení cenu a formu prodeje pozemků v areálu letiště Liberec. 
         T: 19.6.2012 

USNESENÍ Č. 290/2012 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. čtvrtletí  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva 
města dne 26.4.2012. 
 

USNESENÍ Č. 291/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 26. 4. 2012 ke schválení.     

USNESENÍ Č. 292/2012 

Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" 
pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

roční účetní závěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ 
za rok 2011, dle Zprávy nezávislého auditora 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, seznámit likvidátora Podniku 
služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" pana Kamila Mejsnara s výsledkem 
rozhodnutí rady města. 

Termín: 15.5.2012 

USNESENÍ Č. 293/2012 



 6

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 294/2012 

Projednání žádosti právnické osoby REFLECTA Facility, s.r.o., IČ 27918068, se 
sídlem Vinohradská 1233/22, 12000 Praha 2 - Vinohrady, o rozšíření přílohy 
OZV č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat 
výherní hrací přístroje, o adresu: „Sousedská č. p. 599, Liberec XI – Růžodol I" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zamítnutí žádosti o rozšíření Přílohy  k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 
1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
1. seznámit společnost s rozhodnutím rady města  
2. seznámit společnost s obecným postojem vedení města k problematice rozšíření hazardu 
3. předložit žádost s tímto stanoviskem rady města k projednání zastupitelstvu města.  

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 295/2012 

Doporučení k rozdělení prostředků z odvodu loterií a podobných her nad 
rámcem schváleného rozpočtu SML 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města postupovat při rozdělování prostředků z odvodu loterií a podobných her 
následujícím způsobem 
- prostředky přerozdělovat 4 x ročně, vždy po jejich obdržení od Finančního úřadu Liberec 
- klíč pro rozdělení částky převyšující schválený rozpočet města stanovit na 40% pro sport, 20% 

pro kulturní oblast, 20% pro sociální oblast a 20% pro řešení infrastruktury města  
- předkládání návrhů pro rozdělení jednotlivých částek svěřit na odpovědnost gesčně 

příslušných členů vedení města, garantů rozpočtových kapitol 
- kontrolní mechanismy stanovit stejné jako je tomu u dotací u příslušných fondů 

T: při 4. rozpočtovém opatření 

a  u k l á d á  
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1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města dne 26.4.2012 

2. Gesčně příslušným členům vedení města, garantům rozpočtu, vypracovat pravidla pro návrh 
přidělování částek  

                                                                                         T: 9. schůze rady města dne 2. května 2012 

USNESENÍ Č. 296/2012 

Založení projektu „Ocenění hodnoty společností s podílem města a jejich využití" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zahájení projektu „Ocenění hodnoty společností s podílem města a jejich využití" 

z p l n o m o c ň u j e   

předsedy představenstev městských akciových společností a náměstka primátorky, Bc. Jiřího 
Šolce, k poskytnutí citlivých údajů o městských společnostech možným uchazečům, znalcům, 
konzultantům, a to zásadně na základě trojstranných smluv o mlčenlivosti uzavřených mezi 
Statutárním městem Liberec, městskou společností a osobou – příjemcem citlivých údajů; 

p o v ě ř u j e  

a) Bc. Jiřího Šolce, náměstka primátorky, k podávání výzev poptávek, informací a k předběžným 
jednáním o prodeji podílu v městské společnosti s třetími osobami, u nichž byla zjištěna 
potřebnost pro zdárné naplnění prodeje podílu nebo reálný zájem o nákup podílu. 

b) předsedy představenstev městských společností k poskytnutí maximální součinnosti k bodu a)  
c) Bc. Jiřího Šolce, náměstka primátorky, k informování veřejnosti o tomto projektu pouze v 

nejnutnějším rozsahu, a v souladu s taktikou komunikace schválenou poradou vedení 
Statutárního města Liberce 
 

u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, informovat Radu města Liberce o postupu v projektu a 
všech učiněných podstatných ujednáních a podmínkách v intervalu dvou měsíců. 

T: 30.6.2012 

USNESENÍ Č. 297/2012 

Návrh odpovědi na otevřený dopis  

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi na otevřené dopisy Českého olympijského výboru v Praze a Tělovýchovné jednoty 
Bílí Tygři Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit odeslání odpovědi.  

T: 18.4.2012 

USNESENÍ Č. 298/2012 

Majetkoprávní operace - MO Liberec Vratislavice nad Nisou 
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Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby 
„Modernizace TT Liberec - Jablonec nad Nisou, v úseku Nová Ruda - Vratislavice výhybna - 
světelné signalizační zařízení + V.O. + napojení řadičů SSZ v k. ú. Vratislavice nad Nisou“ a s tím 
souvisejícím právuem vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p. p. č. 175/1 a 
1820/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 
IČ: 70891508 ve prospěch Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ: 
00262978 (investor stavby Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 
Liberec III, IČ: 47311975), úplatně dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 
schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, na dobu určitou, tj na dobu, po kterou bude provozována 
Stavba. 
    
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelu NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 3276 a 3292 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 
24729035 za cenu 51.000,- Kč bez DPH. 
 
II. Změna usnesení 
1. Rada města po projednání :  
a) zrušuje usnesení č. 56/05/II/1/a) ze dne 1.2.2005  
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelu NN, přístupu pro opravy a údržbu 
na p. p. č. 3284/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 24729035 za cenu 2.760,- Kč bez DPH.   

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
III. Záměr prodeje pozemku  
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p. p. č 3377/2, oddělené z p. p. č. 3377 dle 
GP č. 2291 - 237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za 
minimální prodejní cenu 9.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce 
pozemku 

a  u k l á d á   

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

USNESENÍ Č. 299/2012 

Informace o vztahu Statutárního města Liberec a Liberecké IS, a.s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o vztahu Statutárního města Liberec a Liberecké IS, a.s. 

USNESENÍ Č. 300/2012 

Zpráva o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a.s. za rok 
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2012 

Rada města po projednání předložené důvodové zprávy 

s c h v a l u j e   

Zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a.s. za rok 2012 dle přílohy 
materiálu 

a  s o u h l a s í  

s jejím podpisem primátorkou města. 

USNESENÍ Č. 301/2012 

Podnět k návrhu zadání územního plánu obce Dlouhý Most 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

podnět k návrhu zadání územního plánu obce Dlouhý Most: navržení pozemku p. č. 1155/3 v k. ú. 
Dlouhý Most do funkční plochy dopravního vybavení 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit uplatnění tohoto podnětu u pořizovatele 
v termínu do 30.4.2012. 

USNESENÍ Č. 302/2012 

Protokol z kontroly čerpání příspěvku poskytnutého Krajské vědecké knihovně 
v Liberci za období roků 2010 a 2011 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly čerpání příspěvku poskytnutého organizaci Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, na chod poboček KVK a 
nákup knih se zaměřením na účelnost, hospodárnost a efektivnost jeho využití za období roků 
2010 a 2011.  

USNESENÍ Č. 303/2012 

Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 
3 SN - CZ na realizaci projektu "Oslavy Ještědu 2012" 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2012" a uzavřením příslušné smlouvy mezi 
Statutárním městem Liberec a Euroregionem Nisa 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 304/2012 
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Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a 
Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a Základní umělecké 
školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace, 

j m e n u j e   

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a Základní 
umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace ve složení: 

 
Zástupce určený zřizovatelem - předseda   Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem    Mgr. Dana Lysáková   
Zástupce krajského úřadu     JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    Ing. Eva Žižková   
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Josef Jiroušek   
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy    Ing. Miloš Miler 
Zástupce školské rady                                                       PaedDr. Jan Prchal 
 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění konkurzního řízení 
dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 305/2012 

Jmenování člena konkurzní komise 

Rada města po projednání  

n a v r h u j e  

jmenovat pana Kamila Jana Svobodu členem konkurzní komise na obsazení funkce ředitele 
Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy, mateřské školy a školní 
jídelny, Liberec, U Opatrovny 3 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 306/2012 

Souhlas s podáním žádosti o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

podání žádosti Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvkovou organizací Libereckému kraji o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
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a  u k l á d á  

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

T: neprodleně   

USNESENÍ Č. 307/2012 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. Neuplatnění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

nepodání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2012 v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
písemnou formou informovat o této skutečnosti příslušný odbor Ministerstva kultury ČR. 

Termín: neprodleně 
 

Sportovní areál Fotbal, a. s. – příprava likvidace společnosti 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  
 

 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací 
z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2012 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 308/2012 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města 
Liberec v roce 2011 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
v roce 2011 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání. 

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 309/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Michaely Budské 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců paní Michaely Budské 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní 
Michaelou Budskou.         

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 310/2012 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu – Kovářovi 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu paní Kovářové Evě a Kovářovi Romanovi,  

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
informovat pana Kováře R. a Kovářovou E. o rozhodnutí rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 311/2012 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu - paní Podaná 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu paní Podané Janě,  

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
informovat paní Podanou Janu o rozhodnutí rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 312/2012 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu – Toplanští 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu paní Toplanské Anny a Toplanského Erika,  

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
informovat paní Toplanskou A. a pana Toplanského E. o rozhodnutí rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 313/2012 
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Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
- Vondráčkové Naděždě, prostor č. 10, v ulici Kateřinská 156 
 

2. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) 
- Štumpfovi Zdeňkovi, byt č. 53 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070, 
náhradníkem je paní Bílá Helena 
 

3. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
- Ing. Durdovi Miroslavovi, byt č. 205 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1201 
- Dolejšové Jiřině, byt č. 408 o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205 
 

4. Přidělení bytů standardních 
- Fouskové Haně, byt č. 14 o velikosti 1+1, v ulici Vrchlického 517 
- Svobodovi Zdeňkovi, byt č. 3 o velikosti 1+1, v ulici Vrchlického 785, 
náhradníkem je pan Bezucha Jakub 
- Crhové Markétě, byt č. 6 o velikosti 3+1, v ulici Žitavská 393, 
náhradníkem je pan Bili Pavel 
 

5. Přidělení bytů startovacích 
- Hajerové Šárce, byt č. 14 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1575, 
náhradníkem je pan Bőhm Jan 
- Kotlárovi Leopoldovi, byt č. 13 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577, 
náhradníkem je pan Lamparský Peter 
- Krylové Adéle, byt č. 30 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1578, 
náhradníkem je paní Hodačová Olga 
- Chloubové Ivetě, byt č. 16 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1579, 
náhradníkem je paní Hodačová Olga 
- Kothajové Marcele, byt č. 20 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1579, 
náhradníkem je pan Lamparský Peter 
 

6. Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
- Lago Civlio, byt č. 207 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177, 
náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina, 
- Grajcarovi Romanovi, byt č. 503 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1177, 
náhradníkem je paní Škopková Kateřina, 
- Danihelové Ivaně, byt č. 401 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1178, 
náhradníkem je paní Kněbortová Marcela.  
 

7. Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
- Mockové Lence, byt č. 26 o velikosti 1+0, v ulici Hedvábná 1117 
a  u k l á d á  
Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu: 
     s Vondráčkovou Naděždou 

T: květen 2012                                                    
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
    s Štumpfem Zdeňkem, náhradníkem je paní Bílá Helena 

T: květen 2012 
3. Dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným: 



 14

    s Ing. Durdou Miroslavem, 
    s Dolejšovou Jiřinou 

T: květen 2012 
4. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
    s Fouskovou Hanou, 
    se Svobodou Zdeňkem, náhradníkem je Bezucha Jakub, 
    s Crhovou Markétou, náhradníkem je Bili Pavel 

T: květen 2012 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací: 
    s Hajerovou Šárkou, náhradníkem je Bőhm Jan, 
    s Kotlárem Leopoldem, náhradníkem je Lamparský Peter, 
    s Krylovou Adélou, náhradníkem je Hodačová Olga, 
    s Chloubovou Ivetou, náhradníkem je Hodačová Olga, 
    s Kothajovou Marcelou, náhradníkem je Lamparský Peter 

T: květen 2012 
 
6. Uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby: 
    s Lago Civlio, náhradníkem je Kudrnová Kateřina, 
    se Škopkovou Kateřinou, náhradníkem je Grajcar Roman, 
    s Danihelovou Ivanou, náhradníkem je Kněbortová Marcela 

T: květen 2012 
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérový a upravitelný): 
    s Mockovou Lenkou 

T: květen 2012 

USNESENÍ Č. 314/2012 

Souhlas s přijetím finančního daru pro Komunitní středisko Kontakt Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím finančního daru v hodnotě 36.200,- Kč pro Komunitní středisko KONTAKT Liberec, 
příspěvkovou organizaci od Nadace EURONISA 

a  u k l á d á  

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, seznámit 
pana Michaela Dufka, ředitele organizace, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 315/2012 

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

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením projektu „Nebojte se začít samy“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - 
zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  
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Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit projekt ke schválení jeho zařazení do 
indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML. 

T: 26.4.2012 
 

IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby u projektu 
"Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina" 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

USNESENÍ Č. 316/2012 

Zřízení komise pro rozvoj a strategické plánování 

Rada města po projednání 

z ř i z u j e  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. komisi pro rozvoj a strategické 
plánování, 

s c h v a l u j e  

statut komise pro rozvoj a strategické plánování   
a  u k l á d á  

Ing. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
a) oslovit zástupce politických klubů nabídkou na nominaci členů pro práci v komisi pro rozvoj a 

strategické plánování           

Termín: 04/2012 
 
b) předložit radě města ke schválení návrh na jmenování členů komise pro rozvoj a strategické 

plánování               

Termín: 06/2012 

USNESENÍ Č. 317/2012 

Založení projektu „Rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu „Rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru“  

a  u k l á d á   

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
- zajistit zpracování projektové dokumentace projektu 

T kontrolní: 30.6.2012 
- předložit radě města ke schválení návrh financování akce 

T kontrolní: 30.6.2012 
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USNESENÍ Č. 318/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - dodatečné práce 
č. 4" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Bazén Liberec - dodatečné práce č. 4“  

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SYNER s.r.o., Dr. Milady 
Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 319/2012 

Vyhodnocení výběrového řízení v rámci soutěžního dialogu „Výroba a dodávka 
energií do objektů městských lázní a bazénu v Liberci“     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

výsledek výběrového řízení v rámci soutěžního dialogu „Výroba a dodávka energií do objektů 
městských lázní a bazénu v Liberci“         

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele energií s firmou WARMNIS spol. s r.o., Ovocná 157/2, 460 06 
Liberec 6. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 320/2012 

Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Karlinky Severočeské 
vodárenské společnosti, a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689, 415 
50 Teplice, IČ: 49099469 na prodej vodovodního řadu a kanalizačního stoky uložené na p. p. č. 
342/5 v k. ú. Karlinky za kupní cenu ve výši 168.000,- Kč 

u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 04/2012 

USNESENÍ Č. 321/2012 

Využití areálu Lesního koupaliště 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1) se záměrem využití areálu bývalého Lesního koupaliště;  
2) se založením projektu „Lesní informační středisko“  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 04/2012 

USNESENÍ Č. 322/2012 

Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení "Zavedení korporátního a procesního 
řízení a dále SW nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu" na dodavatele 
služeb v rámci rozšířených aktivit projektu "Zavádění procesního a projektového 
řízení na SML a jím zřizovaných či založených organizacích" financovaného 
z OP LZZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 
1. vypsání výběrového řízení „Zavedení korporátního a procesního řízení a dále SW nástroje pro 

tvorbu a správu procesního modelu“ na dodavatele služeb v rámci podstatné změny projektu 
„Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených 
organizacích“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
služeb: 

 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech  vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Veronika Fialová  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Kateřina Tížková  manažerka projektu 
zástupce právního odboru 
 

3. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb: 
 
 Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky  
 Ing. Kateřina Tížková  manažerka projektu 
 Ing. Zbyněk Vavřina  vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 
 Ing. Petr Šourek  člen komise pro veřejné zakázky 
 zástupce právního odboru   
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc  tajemník 
Ing. Hana Josefíková  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
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Ing. Petra Kolářová  referent odboru informatiky a řízení procesů 
Ing. Tomáš Kuncíř  předseda komise pro veřejné zakázky 
zástupce právního odboru 
 
 

4. předpokládanou hodnotu veřejné zakázky:  
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky činí 1,676.000,- Kč vč. DPH. Tato částka sestává z 
hodnoty části A, I. etapy části B a II. etapy části B. II. etapa části B bude vyčíslena za 4 roky 
plnění (kompletní technická podpora a správa hardwarového prostředí), respektive za 3 roky 
plnění (maintenance a uživatelská podpora). Maximální cena za splnění předmětu zakázky 
nesmí překročit následující finanční limity: 

část A - limit ve výši 1,160.000,- Kč vč. DPH, přičemž cena za splnění I. etapy - Nastavení 
systému řízení SML zřizovaných a zakládaných organizací ne smí překročit hodnotu 
800.000,- Kč vč. DPH, a cena za splnění II. etapy - Za vedení procesního řízení na ZŠ Lesní 
jako pilot pro organizace v oblasti školství nesmí být vyšší než 360.000,- Kč vč. DPH 

část B - v rámci části B je stanoven pouze maximální limit pro I. etapu plnění  (poskytnutí a 
implementace uživatelských práv) ve výši 264.000,- Kč vč. DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 323/2012 

"Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - I. etapa" 

Smlouva o podmínkách provedení stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Lokalita Lesní - oprava komunikací - 
I. etapa“ s manžely Zdeňkem a Evou Vojtíškovou,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis smlouvy o podmínkách provedení stavby s manžely Zdeňkem a       
Evou Vojtíškovou,  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 324/2012 

"Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací " 

Žádost o přehodnocení dopravního řešení 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost ředitele ZŠ Lesní o přehodnocení dopravního řešení Lesní ulice, 

s c h v a l u j e  

variantu 
A. Realizace dopravního řešení Lesní ulice podle projektové dokumentace zpracované firmou 
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     Valbek, spol. s r.o. (DUR z 11/2010, zak. č. 10 LI31 012) upravené podle výsledku veřejného 
     projednání v srpnu 2011 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
dle varianty A., pokračovat v přípravě dalších etap akce „Lokalita Lesní - oprava komunikací“ 
podle přijatých usnesení rady města Liberce. 

Termín: 12/2012 

USNESENÍ Č. 325/2012 

Nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a ceník za stání silničních 
motorových vozidel  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navrženou změnu Nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a ceník za stání silničních motorových 
vozidel     

a  v y d á v á   

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2012 o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit v součinnosti s právním odborem zveřejnění nařízení na úřední desce a webových 
stránkách Statutárního města Liberec. 

Termín: 05/2011 

USNESENÍ Č. 326/2012 

Nerudovo náměstí - oprava komunikace - II. etapa 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava 
komunikací - II. etapa“ -  zhotovitel stavby:  SWITELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby STŘED; IČ: 48035599, se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8, 
Karlín s nabídkovou cenou 5,528.011,78 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - 
oprava komunikací - II. etapa“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti SWITELSKY 
stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; IČ: 48035599, se sídlem: Sokolovská 
79/192, 186 00 Praha 8, Karlín   

T: ihned 
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2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - 
II. etapa“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení    

T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa“ - 
zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  SWITELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; IČ: 
48035599, se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8, Karlín, po jejím podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce 

T: 09/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 327/2012 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

      zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  „P reservé“ 
na komunikaci Na Pískovně pro držitele ZTP paní Sylvii Kurkovou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP paní Sylvii Kurkovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Pískovně  

Termín: květen 2012 

USNESENÍ Č. 328/2012 

Úhrada ceny za věcná břemena pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4, investora výstavby liniové 
stavby podzemního vedení sítě elektronických komunikací „Liberec, lokalita ZOO, obnova“, a 
to nepožadování úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou infrastrukturu 

2. vyslovení souhlasu vlastníka pozemku či stavby dle § 86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro 
celou akci „Liberec, lokalita ZOO, obnova“  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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1. v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4 úhradu jistin za věcná břemena  

Termín: ihned 
 

2. odboru právnímu a veřejných zakázek vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby dle § 86 
odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Liberec, lokalita ZOO, obnova“  

Termín: ihned 
 

Revitalizace Soukenného náměstí - realizace stavby  

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
     

USNESENÍ Č. 329/2012 

Úhrada ceny za věcná břemena pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

v souladu s  „Interním předpisem pro zřizování věcných břemen“ do pozemků komunikace ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec akce nepožadovat úhradu za zřízení věcného břemena na 
akci „Centrum historie tramvajové dopravy, Liberec - Masarykova“ od společnosti Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. o 
schválení věcného břemena za uložení inženýrských sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec akce „Centrum historie tramvajové dopravy, Liberec - Masarykova“ 
pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 
a to bez úhrady věcného břemena. 

Termín: 05/2012 

USNESENÍ Č. 330/2012 

Záměr Statutárního města Liberec 

Provozování farmářských trhů před obchodním domem Fórum 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr Statutárního města Liberec - prostřednictvím odboru technické správy veřejného majetku 
provozovat ve spolupráci se společností Forum Liberec, s.r.o., IČ: 27643191 farmářské trhy 
v Liberci před obchodním domem Fórum, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. předložit návrh „Smlouvy o spolupráci při organizaci farmářského trhu“ v Liberci před 

obchodním domem Fórum, se společností Forum Liberec s.r.o., IČ: 27643191 se sídlem 
Vršovická 1527/68b, 110 00 Praha 10 ke kontrole a případným dalším úpravám na právní 
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odbor 

Termín: 05/2012  
2. po projednání návrhu „Smlouvy o spolupráci při organizaci farmářského trhu“ v Liberci před 

obchodním domem Fórum právním odborem, předložit tuto smlouvu ke schválení radě města 

 Termín: 05/2012 

USNESENÍ Č. 331/2012 

Založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace 
Třešňová a Rychtářská“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Třešňová a 
Rychtářská“   

2. financování a časový harmonogram projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - 
komunikace Třešňová a Rychtářská“  

 
3. časový harmonogram akce „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace 

Třešňová a Rychtářská“   
4. vyhlášení výběrového řízení a to v souladu s platnými řády Statutárního města Liberec a 

zákona o veřejných zakázkách na zpracovatele projektové dokumentace akce „Rozšíření 
parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Třešňová a Rychtářská“                                    

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 

výběr zpracovatele projektové dokumentace akci „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích 
- komunikace Třešňová a Rychtářská“ 

T: 06/2012 - kontrolní 
 
2. zajistit realizaci projektové dokumentace akci „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - 

komunikace Třešňová a Rychtářská“ 

T: 01/2013 - kontrolní 
 
3. vhodným způsobem informovat žadatele akce „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - 

komunikace Třešňová a Rychtářská“ o přijatých opatřeních 

T: 04/2012 
4. zahrnout do plánu investic odboru správy veřejného majetku v roce 2013 na akci „Rozšíření 

parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Třešňová a Rychtářská“ finanční prostředky 
spojené s úhradou projektové dokumentace a vlastní realizace stavby 

T: 09/2012  

USNESENÍ Č. 332/2012 

Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

„Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2012“ 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit provádění takto 
schváleného „Operačního plánu letního čištění ve městě Liberci pro rok 2012“ ve spolupráci se 
smluvním zhotovitelem prací - TSML a.s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 333/2012 

Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská   

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a železniční trať, ul. 
Ostašovská“ - zhotovitel stavby:  SDS EXMOST, s.r.o.; IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66, 
602 00 Brno s nabídkovou cenou 10,717.570,21 Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a 
železniční trať, ul. Ostašovská“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti SDS 
EXMOST, s.r.o.; IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66 , 602 00 Brno 

T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a železniční trať, ul. 
Ostašovská“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení,    

T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská“ - 
zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  SDS EXMOST, s.r.o.; IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66 , 602 00 Brno, po 
jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 334/2012 

Majetkoprávní operace  

Oprava mostu ulice Ostašovská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aby pro úspěšnou realizaci akce „Oprava mostu v ulici Ostašovské“ byl uzavřen následující 
smluvní dokument:  
 
1) „Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ 
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v rámci zajištění realizace akce „Oprava mostu v ulici Ostašovské“, a to mezi Statutárním 
městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín 4, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, ve výši zálohové faktury 435.777,- Kč za přeložku zařízení s tím, že po 
dokončení akce bude ve faktuře vyúčtována zálohová faktura    

 

a  b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu níže uvedené smlouvy:    
 
„Smlouvu o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie, mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 
24729035,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení smluvního 
dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření.    

KT: 05/2012 

USNESENÍ Č. 335/2012 

Komunikace Vesec ke sportovnímu areálu 

Stavby vodovodu a splaškové kanalizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výběr dodavatele dokončení splaškové kanalizace a vodovodu včetně související inženýrské 
činnosti spojené s předáním společnosti SVS a.s. firmy Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451 v celkové výši 180.000,- Kč bez DPH 

2. záměr předání části stavebního objektů splaškové kanalizace a vodovodního řadu stavby 
„Komunikace Vesec“ společnosti SVS a.s. do vlastnictví 

3. financování akce „Vodovod a splašková kanalizace v komunikaci Vesec ke sportovnímu 
areálu“ z rozpočtu odboru správy veřejného majetku roku 2012, položky „Havarijní opravy 
komunikací“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně 
zajistit realizaci akce „Vodovod a splašková kanalizace v komunikaci Vesec ke sportovnímu 
areálu“ 

KT: 06/2012 
 

2. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku navrhnout Radě města Liberec případné 
majetkoprávní operace spojené s touto akcí ke schválení. 

 
KT: 06/2012 

USNESENÍ Č. 336/2012 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z 
Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 
2012 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 
2. kole roku 2012 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 
56.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,  

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního 
města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2012 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 337/2012 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 2012 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce a ve 2. kole roku 2012 na pravidelnou 
sportovní činnost   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberce v 1. kole roku 2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační 
akce, v celkové výši 163.100,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), 

 
b) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 

Statutárního města Liberec ve 2. kole roku 2012 na pravidelnou sportovní činnost ve výši 1, 
037.612 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit odsouhlasený návrh na 
přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T: 26.4.2012 

USNESENÍ Č. 338/2012 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2012 

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 předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 339/2012 

Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 3. 2012 

Rada města po projednání  
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p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 29. března 2012 primátorku, náměstky primátorky a tajemníka MML.  

USNESENÍ Č. 340/2012 

Organizační zajištění 4. řádného zasedání zastupitelstva města konaného  dne 26. 
dubna 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní M. Budské 
4. Nové názvy ulic 3/2012 
5. Přijetí daru 

Technologie světelné signalizace ul. České mládeže 
6. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ na 

realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2012“ 
7. Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec na přidělení 

dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2012 
8. Návrh správní rady Sportovního fondu Statutárního města Liberec na přidělení dotací ze 

Sportovního fondu Statutárního města Liberec v 1. kole roku 2012 na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce a ve 2. kole roku 2012 na pravidelnou sportovní činnost 

9. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 
2011 

10. Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Karlinky Severočeské vodárenské 
společnosti, a. s. 

11. Majetkoprávní operace 
12. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. 

čtvrtletí 2012 
13. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012 
14. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem finanční ČR 

15. Projednání žádosti právnické osoby REFLECTA Facility, s. r. o., IČ 27918068, se sídlem 
Vinohradská 1233/22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, o rozšíření přílohy OZV č. 1/2010 o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje o adresu: 
„Sousedská 599, Liberec XI – Růžodol I“ 

16. Doporučení k rozdělení prostředků z odvodu loterií a podobných her nad rámcem schváleného 
rozpočtu SML 

17. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
18. Využití areálu Lesního koupaliště 
19. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 
20. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2012 
21. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, s. r. o. 
22. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou, a. s. 
23. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s. 
24. Rozdělení 52. změny Územního plánu města Liberec 
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 29. března 2012 
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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USNESENÍ Č. 341/2012 

Rozdělení 52. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání rozdělení 52. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města rozdělit 52. změnu na dvě části. První část bude obsahovat podněty č. 52/6, 
52/9, 52/12, 52/13, 52/16, 52/17, 52/18 a bude označena 52. A.  
Druhá část bude obsahovat podněty č. 52/4, 52/5 a bude označena 52. B 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 52. změny 
Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 26.4.2012 
 

 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I.  Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2012 

 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 289/2012 
             k usnesení č. 337/2012 
 
 
V Liberci dne 24. dubna 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

k.ú. ppč. výměra(m2) způsob využití druh pozemku 
poznámka 
(věcná břemena, 
stavba-cizí) 

Růžodol I 841/2 1279 manip.plocha ost.plocha  

 841/5 962 manip.plocha ost.plocha   

 967 3320  trvalý travní porost VB-Plynárenská 190/03 

 968 86  trvalý travní porost  

 969/1 6096  Trvalý travní porost VB-Plynárenská 334/07 

 969/2 672  orná půda - 

 971/1 6922  trvalý travní porost - 

 971/2 4935 neplodná půda ostatní plocha VB-Plynárenská 190/03 

 972/1 11423-GP neplodná půda ostatní plocha VB-Plynárenská 190/03 

 973/2 95 manip.plocha ost.plocha  

 975/1 5016  trvalý travní porost VB-Plynárenská 334/07 

 975/2 2971 manip.plocha ost.plocha VB-Plynárenská 334/07 

 
978/1 8989-GP 

 
trvalý travní porost 

VB-Plynárenská 190/03 
VB-Plynárenská 334/07 

 994/2 6666 manip.plocha ost.plocha - 

 995/2 7356 manip.plocha ost.plocha  

 997/2 1386 manip.plocha ost.plocha  

 998/2 2625 manip.plocha ost.plocha  

 999/2 1060-GP manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1000 786 ostatní komunikace ostatní plocha - 

 1001 3639 manipulační plocha ostatní plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1002/1 3103 manip.plocha ost.plocha  

 1013/2 752 ost.komunikace ostatní plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1015 8085 manipulační plocha ostatní plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1017 4756 manipulační plocha ostatní plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1018/2 1158-GP manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1021 4831 manipulační plocha ostatní plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1022/2 4778 manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1023/2 16793 manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1024/3 22538 manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1025 6117 manipulační plocha ostatní plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1026/2 3343 manip.plocha ost.plocha VB-Plynárenská 190/03 

 1027/4 671 manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 1028/6 6462 manip.plocha ost.plocha - 

 1028/11 743 jiná plocha ost.plocha - 

 1428/1 187306-GP manip.plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 
1428/9 882  

zast.plocha a nádvoří 
stavba AEROKLUBu 
NS AEROKLUB 

 
1428/10 887  

zast.plocha a nádvoří 
stavba AEROKLUBu 
NS AEROKLUB 

  

Příloha k usnesení č. 289/2012



k.ú. ppč. výměra(m2) způsob využití druh pozemku 
poznámka 
(věcná břemena, 
stavba-cizí) 

 
1428/11 64  

zast.plocha a nádvoří 
stavba AEROKLUBu 
NS AEROKLUB 

 1428/12 15075-GP manip.plocha ost.plocha NS AEROKLUB 

 1428/16 2336-GP manip.plocha ost.plocha  

 1428/64 638-GP manip.plocha ost.plocha  

 
1428/19 1095 ost.komunikace 

ost.plocha 
VB- ke stavbě bez čp.-KN 
NS AEROKLUB 

 
1428/20 391 manip.plocha 

ost.plocha 
VB- ke stavbě bez čp.-KN 
NS AEROKLUB 

 1428/21 4870-GP manip.plocha ost.plocha  

 
1428/27 993 ost.dopravní plocha ost.plocha 

VB- ke stavbě bez čp.-KN 
Nákl.stojánka Ing.Absolona 
– není v KN 

 1428/30 1409 ost.dopravní plocha ost.plocha VB- ke stavbě bez čp.-KN 

 
1428/31 295 ost.dopravní plocha ost.plocha 

VB- ke stavbě bez čp.-KN 
stojánka Ing.Absolona – 
není v KN 

 1428/32 17 jiná plocha ost.plocha - 

 
1428/39 17816 manip.plocha ost.plocha 

VB- ke stavbě bez čp.-KN 
6ks stojánek Ing.Absolona – 
není v KN 

 
1428/40 387 ost.dopravní plocha ost.plocha 

VB- ke stavbě bez čp.-KN  
heliport Ing..Absolona – 
není v KN 

 
1428/44 13  zast.plocha a nádvoří 

stavba AEROKLUBu 
NS AEROKLUB 

 
1428/45 13  zast.plocha a nádvoří 

stavba AEROKLUBu 
NS AEROKLUB 

 
1428/59 325  zast.plocha a nádvoří 

stavba Klubu ultralehkého 
létání 

 1429/1 5026-GP manip.plocha ost.plocha VB-Plynárenská 190/03 

 1452/1 5748-GP manip.a sklad.plocha ost.plocha VB-Plynárenská 190/03 

 1456/1 10450-GP  trvalý travní porost  

 1457/1 17142 manip.plocha ost.plocha VB-Plynárenská 190/03 

 

Vysvětlivky: 
Výměry pozemků s označením GP -  jsou pozemky, které budou geometricky odděleny  dle přílohy GP 
VB – KN – jsou věcná břemena vložená do katastru nemovitostí 
VB bez označení KN – nejsou registrována na katastru nemovitostí, jsou Smlouvy o smlouvě budoucí 
NS – nájemní smlouva  na  pozemek 

 

 

Příloha k usnesení č. 289/2012



Příloha č. 1

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 
nákladů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1
Action Sport Alternative 
Turnov

24 hodin MTB 9.-10.6.2012 Liberec- areál 
Vesec

500 000 100 000 reklamní kampaň, pronájmy, zápůjčky, logistické 
zabezpečení 

2
Agentura CTM Skate Slalom World Cup 

Liberec
4.-5.8.2012 Liberec - areál 

Vesec
174 800 70 000 pronájem areálu Vesec, aparatura, moderátor, 

časomíra, technické zázemí, nájezdy, propagace

3

ALFA EVENTS, s.r.o. TOUR DE KIDS 13.5.2012 nám. Dr. E. 
Beneše

325 176 60 000 doprovodný program, tiskové materiály, stavba 
trati, technické zázemí, akreditace, ceny pro 
vítěze a účastníky, ostatní

4

Česká triatlonová asociace 2. ročník Aquatlon Liberec, 
Mistrovství České republiky a 
Český pohár

31.3.2012 plavecký bazén, 
nám. Dr. E. 
Beneše, ul. 
Pražská, 
Moskevská 

278 000 80 000 návrh, tisk a distribuce ohraničovacích pásek, 
reklamně akviziční práce v síti internet, placené 
www stránky, technické řízení a zajištění závodů 
českého poháru, pronájem bazénu a ostatních 
prostor, plakát /leták a distribuce (česká, polská 
a německá mutace)

5
FC Slovan Liberec - tým 
žen

Náborový turnaj dívčích týmů 
základních škol

duben - srpen 
2012

FC Slovan 
Liberec, FK 
Krásná Studánka

40 000 30 000 propagace, pronájem sportovšť, rozhodč, 
upomínkové předměny, ceny pro nejlepší tři 
týmy a ocenění individuálních soutěží

6

FK Krásná Studánka Sportovní den s fotbalisty FC 
Slovan Liberec a FK Baumit 
Jablonec

červen - srpen 
2012

Liberec - Krásná 
Studánka

80 000 40 000 propagace projektu, pronájem sportoviště, 
technické zabezpečení 

7
FK Krásná Studánka Nábor mladých fotbalistů a 

fotbalistek 
březen - srpen 

2012
Liberec 40 000 20 000 propagace projektu, pronájem sportoviště, 

technické zabezpečení 

8
Golf Club Liberec, o.s. Nábor dětí a mládeže do 

Tréninkového centra 2012
6.-8.5.2012 Liberec-Machnin 90 000 50 000 pronájem sportoviště 

9
Golf Club Liberec, os. Dětská Tour Severovýchod 

2012
30.6.2012 Liberec - Machnin 150 000 80 000 pronájem areálu, technické zabezpečení akce

10
Gymnastika Liberec Liberecký Pohár ve sportovní 

gymnastice
5. května 2012 Liberec 28 200 12 000 rozhodčí, provozní a kancelářské potřeby, 

poháry, medaile, ceny

11 ChrisFromParis Liberec Run-Up 2012 29.6.2012 U Jezu, Liberec 450 000 50 000 propagace, platby rozhodčím

12 Inlajn.Cz, o.s. Večerní bruslení Libercem 1.4.-30.9.2012 Liberec 60 000 30 000 propagace jednotlivých jízd (plakáty, letáčky) 

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML na přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola roku 2012 
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (s termínem konání od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2012)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce Účel dotace
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Inlajn.Cz, o.s. LIPO - Liberecký Inline Pohár 
/středeční inline

1.4.-30.9.2012 Liberec 63 000 36 000 propagace jednotlivých jízd (plakáty a letáčky), 
zdravotnický dozor Červeného kříže, ceny 
(medaile, diplomy, poháry), pronájem areálu

14

Inlajn.Cz, o.s. Bohemia Inline Liberec 2012 - 
8. ročník 

srpen 12 Liberec 350 000 250 000 propagace zaměřená na účastníky závodu 
(letáčky, rádiové spoty, billboardy, startovní 
čísla), propagace zaměřená na diváky závodu 
(letáčky, billboardy), uzavírka a dopravní 
omezení v průběhu závodu, časomíra, 
zdravotnický dozor, pronájem mobilních toalet a 
plůtků pro zajištění bezpečnosti diváků a 
účastníků, pódium, ceny (diplomy, medaile, 
poháry)

15
Inlajn.Cz, o.s. Účast na 24 Heures Rollers v 

Le Mans ve Francii
27.6.-1.7.2012 Le Mans 128 500 30 000 jednotné oblečení - kombinézy

16
Jezdecký klub Liberec Hobby závody 16.6.2012 Areál jezdeckého 

klubu Liberec
10 000 5 000 kokardy, propagace (letáky, tužky), technické 

zabezpečení (rozhodčí, správce opracoviště)

17

Jezdecký klub Liberec Zkoušky základního výcviku 
jezdce

25.8.2012 Areál jezdeckého 
klubu Liberec

18 000 9 000 technické zabezpečení (komisař, rozhodčí, 
správce opracoviště, výpočetní technika, 
lékařská a veterinární služba), propagace (tisk 
letáků, pronájem výlepové plochy)

18

Jezdecký klub Liberec Skokové soustředění 18.-19.5.2012 Areál jezdeckého 
klubu Liberec

15 000 7 500 technické zabezpečení (trenér, cvičitelé, správce 
opracoviště, bezpečnostní háky, bidla), 
propagace (tisk letáků, pronájem výlepové 
plochy)

19
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
Flotila Liberec

30. ročník Kotorského závodu 1.5.2012 Liberecká 
přehrada

13 000 5 000 pozvánky, plakáty, diplomy, vybavení závodu 
(lana + přístřešek), propagace akce v tisku

20

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
Flotila Liberec

Poselství řeky Nisy 22.-24.6.2012 Nisa-Liberec, 
Chotyně, Bílý 
Kostel

15 000 10 000 pronájem lodí, materiálu, trika, dopravné lodí, 
lidí, materiálu, ubytování 

21

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
MAJÁK Liberec

Velikonoční turnaj roverů a 
rangers "O velikonočního 
kanára" v odbíjené 

17.3.2012 tělocvična ZŠ 
Vesec a sokolovna 
Slovanu Vesec

4 500 2 000 2 000 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty, 
diplomy
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22

Klub aktivních vozíčkářů Memoriál Josefa Koštejna - 
turnaj ve stolním tenise 
vozíčkářů

18.-19.5.2012 herna stolního 
tenisu Tipsport 
aréna Liberec

42 000 15 000 rozhodčí, pořadatelé, sběrači míčků, technické 
zabezpečení, pronájmy, doprava, propagace, 
pozvánky 

23
Klub mládeže stolního 
tenisu Liberec

Velikonoční turnaj mládeže ve 
stolním tenise 

5.4.2012 Liberec 7 000 5 000 5 000 pronájem haly na 7 hodin (2 dny), technické 
zabezpečení 

24
Krajská rada Asociace 
školních sportovních 
klubů Liberec

Republikové finále ZŠ a SŠ ve 
volejbale

27.-28.3.2012 Liberec - areál TU 
Liberec

45 000 15 000 pronájem sportovního zařízení 

25
LIBEREC HANDBALL Mezinárodní házenkářský 

turnaj MegaMini Liberec 2012
1.5.-15.7.2012 sportovní areál ZŠ 

Dobiášova, 
Liberec

83 000 48 000 pronájem sportovního areálu, rozhodčí na 
turnaji, propagace akce, převoz materiálu, 
zdravotní zabezpečení, ozvučení a výpočetní 

h ik

26

LIBEREC HANDBALL Liberecké školní ligy 
miniházené

1.3.-30.6.2012 sportovní areál ZŠ 
Dobiášova, 
Liberec

48 900 33 400 pronájmy, technické zabezpečení turnaje 
(rozhodčí, pořadatelé), propagace akce, 
zdravotní zabezpečení, ozvučení a výpočetní 
technika 

27

Nosek Milan Sportovní den Ještěd 2.6.2012 Ski areál Ještěd - 
centrální 
parkoviště P2

94 500 48 000 skateboardové a BMX závody (pronájem, 
doprava a stavba překážek, moderátor, porota, 
reklama v Board magazínu, zdravotník po dobu 
závodu), slackline (exhibice, instruktáž), 
horolezecká stěna (instalace stěny, instruktáž), 
lanová dráha (zajištění materiálu, stavba, 
instruktáž), skákací boty (pronájem bot, 
instruktáž), koloběžky (pronájem koloběžek, 
stavba slalomové dráhy, instruktáž), doprovodný 
program (honoráře kapelám a DJs, pronájem 
zvukové aparatury), organizační náklady 
(pronájem stolů, lavic, košů, pořadatelská 
služba, úklid a odvoz odpadu, pronájem 
parkoviště, elektrická energie, propagace)

28

Patriots Liberec Liberecký T-ball (5. ročník 
mezi školního turnaje pro děti 
prvního stupně ZŠ)

14.3.2012 hala míčových 
sportu v Tisport 
Aréně

50 000 30 000 5 000 pronájmy tělocvičen, šaten, mantinelů, 
pálkovacího tunelu (trampolíny), zajištění ceny 
pro vítěze (trofeje, diplomy a drobné věcné 
ceny), náklady na rozhodčí 

29

Patriots Liberec Stříbrný superpohár v T-ballu 26.5.2012 hřiště Patriots 
Liberec v areálu 
Tipsport Arény 

50 000 30 000 nákup materiálu a vybavení, náklady na rozhodčí 
a zdravotníka, ceny pro vítěze (trofeje, diplomy a 
drobné věcné ceny), reklama a propagace, 
pronájem sociálního zařízení 
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30

Patriots Liberec Letní sportovní tábor pro děti 29.7.-5.8.2012 Mladé Buky 150 000 60 000 ubytování, pronájem hřiště, zajištění cen pro 
děti, nákup materiálu a vybavení, náklady na 
přepravu kol a vybavení 

31

Patriots Liberec Ještědský pohár v T-ballu 
(WINTERLIGA 2012)

24.-25.3.2012 hala míčových 
sportu v Tisport 
Aréně

57 000 32 000 5 000 pronájmy tělocvičen, šaten a mantinelů, zajištění 
cen pro vítěze (trofeje, diplomy a drobné věcné 
ceny), nákup materiálu a vybavení, reklama a 
propagace, náklady na rozhodčí

32

PSF Kill The Floor vol. II 26.5.2012 nám. Dr. E. 
Beneše

52 680 20 000 polygrafie (výroba bannerů, plakátů a diplomů), 
nákup 8 ks LED reflektorů, ovládací panel, 
pronájem 20 ks praktikáblů, ozvučení

33

RJ Cycling, s.r.o. BIKEATLON 2012 13.5.2012 Lidové sady 135 000 35 000 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), 
technické zabezpečení areálu (pronájmy areálu, 
sociálního zařízení, zvukové aparatury, lavic, 
stolů a stánků), technické zabezpečení akce 
(značení trasy, dopravní značení, asistence 
motorek, pořadatelská a zdravotnická služba, 
časomíra, zpracování výsledků), závodní čísla

34
SHD Karlinky Liberec Karlinský H-faktor 28.4.2012 Liberec-Ostašov 20 000 10 000 7 000 trofeje (poháry, medaile, diplomy), úprava 

areálu, ozvučení a vizualizace, režijní materiál

35
SHD Karlinky Liberec Obvodové kolo Požární hry 

Plamen
19.5.2012 Liberec - Ostašov 20 000 10 000 ceny, úprava areálu, ozvučení, vizualizace

36
SHD Karlinky Liberec Výcvikové soustředění mladých 

hasičů 
7.-14.7.2012 Mladějov v 

Čechách
100 000 10 000 trofeje (poháry, medaile, diplomy), drobná 

ocenění 

37
SK Handisport Liberec Regionální přebor v plavání březen, duben 

2012
Plavecký bazén 
Liberec

33 200 28 700 28 700 pronájem bazénu, odměny rozhodčím, diplomy, 
medaile

38
SK Handisport Liberec Mistrovství ČR v plavání leden - květen 

2012
Plavecký bazén 
Liberec

175 700 85 000 pronájem bazénu a časomíry, odměny 
rozhodčím, medaile, diplomy 

39
Slavia Liberec 
orienteering

Přebor základních a středních 
škol - okresní a krajské kolo 

22.5.2012 Liberec 16 000 5 000 pronájem centra závodu, technické zabezpečení 
sportoviště 

40
Slavia Liberec 
orienteering

Oblastní žebříček v orientačním 
běhu a závod pro veřejnost 

14.4.2012 Liberec - Ostašov, 
Karlinky

31 000 11 000 5 000 pronájem centra závodu (ZŠ Ostašov), technické 
zabezpečení sportoviště (pronájem mobilního 
WC, mytí, elektřina)

41
Slavia Liberec 
orienteering

Náborový závod v orientačním 
běhu pro děti, mládež a dospělé

17.4.,24.4. a 
15.5.2012

Liberec 15 000 7 500 propagace závodů, příprava a technické 
zabezpečení 
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SpinFit Liberec Dětský MTB cup 2012 15.4.2012 Liberec - areál 
pivovaru 
Vratislavice

42 000 20 000 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), 
technické zabezpečení akce (značení trasy, 
pořadatelská služba, pronájem areálu, časomíra)

43

SpinFit Liberec Dětský MTB cup 2012 - 2. 
závod

9.6.2012 Liberec - areál 
Vesec

40 000 18 000 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), 
technické zabezpečení akce (značení trasy, 
pořadatelská služba, pronájem areálu, časomíra)

44

SpinFit Liberec MARATON 
OKOLOLIBERCE

8.5.2012 Liberec - areál 
Vesec

226 000 60 000 technické zabezpečení areálu (pronájem areálu, 
ozvučení, sociálního zajištění, stany, aparatura, 
videoprojekce), technické zabezpečení akce 
(značení trasy, dopravní značení, asistence aut a 
motorek na trase)

45
Sport Aerobic Liberec, 
o.s.

Prázdninový pohár 2012 - 
soutěž a náborová akce

červen 12 Aerobic Centrum 
sídliště Kunratická 

36 000 26 000 propagace, reklama rádio, tisk, propagace, 
letáky, odměny trenérů, lektorů, lékařský dozor, 
technické zajištění

46

Sportovní areál Ještěd, 
a.s.

Amatérský závod v obřím 
slalomu

29.2. a 
14.3.2012

Sportovní areál 
Ještěd - sjezdovka 
F10

70 000 30 000 stavba tratě a měření, náklady na energie, 
náklady na úpravu tratě, drobné režijní náklady 
(výroba, tisk a distribuce letáků), ceny pro 
výherce

47
Sportovní klub Ještěd Nábor pro lyžařskou školu -

ozvučení
květen-červen 

2012
Ski areál Ještěd 16 000 5 000 ozvučení svahu 

48
Sportovní klub moderní 
gymnastiky Liberec

Jarní závod 10.4.2012 tělocvična ZŠ 
Dobiášova

10 900 8 400 8 400 nájem tělocvičen, pronájem zvukotechniky 
včetně obsluhy, tiskopisy, medaile, rozhodčí, 
diplomy

49

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec, o.s.

Akademie stolního tenisu 
SKST Liberec

20.-24.8.2012 Liberec, Hala 
Nové Pavlovice, 
hala Tipsport 
A é

65 500 26 000 pronájem prostor, pronájem sportovního 
vybavení (stoly, ohrádky), míčky, pálky, další 
materiál

50

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec, o.s.

Sportovní den stolního tenisu 24.3.2012 Obchodní centrum 
Fórum Liberec

80 000 25 000 10 000 tisk propagačního materiálu, letáků, pronájem 
sportovního vybavení (stoly, ohrádky), ceny 
(míčky)

51
Sportovní plavecký klub 
Liberec

Liga 4 měst - plavecké 
čtyřutkání

14.4.2012 Plavecký 
stadion,Liberec

23 500 16 000 12 000 pronájem bazénu (4 dráhy na 6 hodin), rozhodčí 
(16 osob)

52

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Letní hrátky s Taktem - 
příměstský tábor turnus č. 1

9.-13.7.2012 ZŠ Liberec, Česká, 
Babylon 

41 000 21 600 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk 
letáčků, plakátů a diplomů, administrativní 
potřeby (papír, barva do tisku), výtvarné 
potřeby, DVD (fotky a videa z celého týdne)

53

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Letní hrátky s Taktem - 
příměstský tábor turnus č. 2

16.-20.7.2012 ZŠ Liberec, Česká, 
Babylon 

41 000 21 600 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk 
letáčků, plakátů a diplomů, administrativní 
potřeby (papír, barva do tisku), výtvarné 
potřeby, DVD (fotky a videa z celého týdne)
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54

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Léto s taktem 11.-17.8.2012 
(děti), 17.-
23.8.2012 

(j i ři d ělí)

JUNIORCAMP, 
Nové Město pod 
Smrkem 

290 500 156 500 nájem sportovního zařízení, technické zajištění, 
propagace, tisk propagačního materiálu, lektoři 

55

Taneční skupina TAKT 
Liberec

18. show (celovečerní 
představení)

10.6.2012 Dům Kultury 
Liberec

249 400 117 200 nájem, baletizol (taneční povrch), propagace 
(výlep), tisk letáčků, plakátů, programu, 
administrativní potřeby (papír, barva do tisku), 
moderátor, světla, zvuk, led pásy, projekce 
kamery (přenos, záznam), hosté (honorář), 
identifikační systémy, efekty (ohňostroj), spot 
(přenos reklamy)

56

Taneční skupina TAKT 
Liberec

TAKT nábor 18.6.2012 OC Fórum 
Liberec, ZŠ 
Liberec, Česká

23 200 11 600 nájem, realizační tým, propagace (letáčky, 
balónky), tisk, moderátor, technické zabezpečení 
(zvuk), propagace (výlep), propagace (malování 
na obličej a třpytivé tetování)

57

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Dětský den s Taktem 31.5.2012 mezi OC Fórum a 
Domem Kultury 
Liberec

47 000 23 500 nájem, propagace (letáčky, balónky), tisk, 
propagace (výlep), propagace (malování na 
obličej a třpytivé tetování), vybavení dílničky 
(papírenské potřeby), realizační tým 

58

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Taneční liga s Taktem 22.6.2012 ZŠ Liberec, Česká, 
Babylon 

35 800 17 100 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk 
(letáčků, plakátů a diplomů), sčítací tým, hudba, 
medaile, administrativní potřeby (papír, barva do 
tisku )

59

TJ Dukla Liberec, o.s. - 
oddíl běhu na lyžích 

V. ročník libereckého 
lyžařského přespolního běhu - 
Memoriál Vladimíra Šimůnka 

13.10.2012 areál Vesec 34 000 22 000 diplomy, tiskoviny, rozhodčí, lékařská služba, 
pronájem stadionu, zázemí pro rozhodčí, 
časomíru, občerstvení pro závodníky, doprava, 
drobný materiál k označení běžeckých tratí 

60
TJ Dynamo Liberec - 
lukostřelecký oddíl

Veřejné lukostřelecké dny pro 
mládež

21.7.,18.8.2012 střelnice v 
Lidových sadech

9 000 7 000 materiál na terčovnice, polystyren, isol. desky, 
spotřební lukostřelecký materiál

61

TJ Jiskra Vratislavice nad 
Nisou, o.s.

Vzpomínkový turnaj Vlasimila 
Bartoníčka, Karla Hubeného a 
Tibora Lányho

23.6.2012 hřiště s umělým 
povrchem - 
Vratislavice nad 
Nisou

70 000 47 000 pronájem areálu, moderátor, občerstvení, ceny + 
kytice, rozhodčí, pořadatelská služba

62

TJ Lokomotiva Liberec 1 "Ještěd 2012- Memoriál 
Františka Korála" - turistický 
pochod

6.6.2012 Liberec- ještědské 
pohoří 

5 000 3 000 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace 
akce
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63
TJ Lokomotiva Liberec 1 1. ročník Velikonočního turnaje 

v košíkové starších minižákyň
14.-15.4.2012 TJ Lokomotiva 22 000 14 000 10 000 rozhodčí, propagace akce, zpracování výsledků

64

TJ Lokomotiva Liberec 1 3. ročník Liberecký fleret 28.-29.4.2012 TJ Lokomotiva 69 000 45 000 20 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, 
rozhodčí, pásky na připevnění planší na podlahu, 
propagace akce, zdravotní zabezpečení akce, 
pronájem registračního zařízení a planší, odvod 
Českému šermířskému svazu za turnaj 

65

TJ Lokomotiva Liberec 1 61. ročník mezinárodního 
turnaje v šermu "Ještědský 
pohár 2012"

21.-22.4.2012 TJ Lokomotiva 83 000 58 000 20 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, 
rozhodčí, pásky na připevnění planší na podlahu, 
propagace akce, zdravotní zabezpečení, 
pronájem registračního zařízení a planší, odvod 
Českému šermířskému svazu za turnaj 

66

TJ Lokomotiva Liberec 1 "Finále Mistrovství ČR 2012" v 
šermu fleretem a kordem 
seniorek a seniorů, jednotlivců 
a družstev

9.-10.6.2012 TJ Lokomotiva 75 000 50 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, 
rozhodčí, pásky na připevnění planší na podlahu, 
propagace akce, zdravotní zabezpečení turnaje, 
pronájem registračního zařízení a planší

67
TJ Lokomotiva Liberec 1 Náborová akce šermířského 

oddílu
1.-30.6.2012 TJ Lokomotiva 31 000 21 000 pronájmy prezentačního zařízení, šermířského 

simulátoru, propagace akce

68

TJ Lokomotiva Liberec 1 Ještědský šachový turnaj 26.5.2012 Liberec 15 000 10 000 rozhodčí, zpracování výsledků a propagace akce, 
zapůjčení výpočetní techniky, pronájem hrací 
místnosti a šachového materiálu 

69

TJ Lokomotiva Liberec 1 Turnaj talentované mládeže v 
zápasu

9.6.2012 Liberec 10 300 7 300 rozhodčí, zpracování výsledků a propagace akce, 
zdravotní zabezpečení, zapůjčení výpočetní 
techniky

70
TJ Lokomotiva Liberec 1 "Házenkářský míček" - turnaj v 

házené mini žactva
21.4.2012 Liberec 10 000 7 000 7 000 rozhodčí, zpracování výsledků a propagace akce, 

zdravotní zabezpečení

71

TJ Lokomotiva Liberec 1 38. ročník Jizerských vejšlapů 26.5.2012 Liberec - Jizerské 
hory

13 000 10 000 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace 
akce, doprava materiálu na start a kontroly, 
zdravotní zabezpečení 

72

TJ Lokomotiva Liberec 1 Mezinárodní turnaj v 
basketbale U20

1.-3.6.2012 TJ Lokomotiva 37 000 31 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, 
bulletiny), zpracování výsledků, pronájem 
techniky 

73
TJ Lokomotiva Liberec 1 Turnaj v basketbale starších a 

mladších dorostenek 
26.-27.5.2012 TJ Lokomotiva 21 000 15 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, 

bulletiny), zpracování výsledků, pronájem 
techniky 

74
TJ Lokomotiva Liberec 1 "O pohár Lokomotivy Liberec "-

turnaj v házené dorostenek
14.-15.4.2012 Liberec - hala TU 40 000 22 000 rozhodčí, pronájem haly, propagace akce, 

zdravotník pronájem výpočetní techniky 
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75
TJ Slavia Liberec, oddíl 
plavání

Jarní plavecké závody mládeže 21. a 25.5.2012 Plavecký bazén, 
Liberec

30 000 20 000 nájemné bazénu 

76

TJ Slovan Vesec Třídenní sportovní náborová 
akce

18.-26.8.2012 Volnočasové 
středisko Radostín 
u Sychrova

103 000 30 000 pronájmy tělocvičny a venkovního sportoviště, 
technické vybavení (badmintonové míčky)

77

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

FLOOR FEST 2012 6.-8.7.2012 hala ZŠ 
Dobiášova, 
Tipsport Aréna, 
Svijanská Aréna

210 000 120 000 propagace, pronájem hal, pořadatelé, rozhodčí

78

TOM LIVE CENTRUM, 
s.r.o. 

Floorball n.1 Cup 2012 4.-6.5.2012 hala ZŠ 
Dobiášova, 
Tipsport Aréna

99 900 60 000 propagace, pronájem hal, pořadatelé, rozhodčí 

79

Týdny pohybu hrou 17. ročník prázdninové akce 
Týdny pohybu hrou 2012

9.7.-24.8.2012 Sportovní areál 
TU Liberec, 
plavecký bazén, 
jízdárna Prašný 
Dvůr v Machníně, 
Liberecká 
přehrada, IQ park 
Centrum Babylon 

1 820 000 70 000 částečná úhrada pronájmu sportovišť a 
technického zabezpečení 

80

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

Mistrovství ČR veteránů v 
badmintonu

19.-20.5.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

32 000 24 000 míče, ošatné rozhodčím, návrh a tisk propozic

81

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

18. ročník Memoriálu Petra 
Sima dospělých v badmintonu

20.-22.4.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

56 000 30 000 10 000 míče, ošatné rozhodčím, návrh, tisk a výlep 
plakátů

82
VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

Celostátní turnaj staršího 
dorostu v badmintonu

28.-29.4.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

32 000 24 000 8 000 míče, ošatné rozhodčím, návrh a tisk propozic

83

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
badmintonu 

20. ročník oblastních družstev 
staršího žactva "O putovní 
liberecký pohár" v badmintonu

2.-3.6.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

27 000 21 000 míče, ošatné rozhodčím, návrh a tisk plakátu, 
výlep plakátu

84

VSK SLAVIA TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
basketbalu 

7. ročník Memoriálu Ladislava 
Švihy a Zdeňka Hampla v 
basketbale mužů 

5.-6.5.2012 Sportovní hala TU 
v Liberci - Harcov

23 000 12 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí 

CELKEM 8 374 156 2 898 900 163 100

84
41

8 374 156
2 898 900

Počet žádostí celkem
Počet žadatelů celkem
Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč
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Žadatel
Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová TV
Pravideln ě 
soutě žící

Tělesn ě 
postižená 

mládež

Dosp ělí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bod ů ve skupin ě 1 5 5 5 0 26
1 A - Styl Liberec, o.s. 480 62 400
2 Basketbalovký klub Kondoři Liberec, o.s. 124 6 16 120
3 Bruslařský klub Variace Liberec 41 5 330
4 DOCTRINA - sportovní klub, o.s. 30 3 900
5 Draci FBC Liberec, o.s. 690 315 89 700
6 FC Slovan Liberec 279 36 270
7 FK Krásná Studánka 22 58 2 860
8 Golf Club Liberec 59 587 7 670
9 Gymnastika Liberec 36 1 18 4 810

10 Jezdecký klub Liberec 58 44 7 540
11 Jezdecký klub Sever Liberec 29 23 3 770

12
Junák - svaz skatů a skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec

55 13 1 430

13
Junák - svaz skatů a skautek ČR, středisko 
"STOPA" Liberec

89 33 2 314

14
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 
"Mustang" 

78 2 028

15 LIBEREC HANDBALL 111 24 14 430

16 Liberecký tenisový klub 69 41 181 7 124

17 Patriots Liberec 75 85 9 750

18 Pionýrská skupina Františkov 26 44 676
19 SHD Karlinky Liberec 34 44 4 420
20 SK Handisport Liberec 223 132 28 990
21 SK Ještědská Liberec 40 7 6 110
22 SK Karate Shotokan Liberec 130 2 10 17 160
23 SK VTJ Rapid Liberec 244 344 31 720
24 Slavia Liberec orienteering 26 24 136 24 180

25 Sport Aerobic Liberec, o.s. 196 15 25 480

26 Sportovní gymnastika Liberec 49 17 6 370
27 Sportovní klub Ještěd 175 22 750
28 Sportovní klub Klub mládeže stolního tenisu 107 2 13 910
29 Sportovní klub moderní gymnastiky Liberec 65 8 8 450
30 Sportovní klub RELAX 92 26 11 960
31 Sportovní klub stolního tenisu Liberec, o.s. 33 1 80 4 420

32 Sportovní plavecký klub Liberec 62 50 25 14 560

33
Sportovní základna talentované mládeže 
radiového orientačního běhu Liberec, o.s. 

21 53 2 730

34 Taneční a pohybová škola ILMA 209 2 30 27 430

35 Taneční klub Koškovi, o.s. 12 25 49 4 810
36 Taneční skupina TAKT LIBEREC 81 280 71 46 930

37 TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 345 57 44 850

38 TJ Desko Liberec 241 42 87 36 790
39 TJ Dukla Liberec 79 10 270
40 TJ Dynamo Liberec, o.s. 4 6 93 1 300
41 TJ Kunratická 38 58 4 940
42 TJ LOKOMOTIVA LBEREC III 32 29 4 160
43 TJ LOKOMOTIVA LIBEREC I 284 313 3 695 78 000
44 TJ Rochlice 57 94 7 410
45 TJ Slavia Liberec 1 162 6 89 21 840

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací na 
pravidelnou sportovní činnost v roce 2012
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46 TJ Slovan Liberec - tenis, box, turistika 88 107 11 440

47 TJ Slovan Vesec 182 141 23 660
48 TJ Sokol Doubí, o.s. 144 286 18 720
49 TJ Sokol Liberec 1 38 149 4 940
50 TJ Sokol Ruprechtice 50 50 69 13 000
51 TJ Spartak Liberec - Pavlovice 39 119 5 070
52 TJ Start Liberec 50 50 6 500
53 TJ Starý Harcov Liberec 44 1 58 5 850
54 Trampolíny Liberec, o.s. 202 21 26 260

55 VSK Slavia TU Liberec, o.s. 247 211 32 110

56
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně 
postižené, p.o. 

49 6 370

57 Základní škola Liberec, Kaplického 384, p.o. 165 21 450

318 992 5 786 386 4 750 937 612

58
Okresní rada AŠSK Liberec - dotace mimo 
nastavený bodový systém 

100 000

CELKEM 1 037 612

2/2

Příloha k usnesení č. 337/2012



  Příloha č. 3 
 

Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 

 
 
1. Žadatelem může být 

 fyzická i právnická osoba  
 nestátní organizace 
 spolek, sdružení, nadace 

 
2. Vyhlašovaná kola  

 1. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012 s uzávěrkou 5. března 2012 
 

 2. kolo – pravidelnou sportovní činnost  
  v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 s uzávěrkou 15. března 2012 
 

 3. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. září 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou 14. května 2012 
 
3. Dotace je možné poskytnout na: 

 podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže – dotace bude poskytnuta na: 
 pronájem sportovišť a tělocvičen 
 provozní náklady 
 nákup sportovního hmotného investičního majetku a sportovního drobného 

hmotného investičního majetku 
 

 veřejné jednorázové, náborové a propagační akce – dotace bude poskytnuta na: 
 propagaci 
 pronájem sportovišť a tělocvičen 
 technické zabezpečení 
 

Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. 
Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
 
4. Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den POUZE 

v podatelně budovy Magistrátu města Liberec. 
 
5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva 

města Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti 
němu odvolat. Ti žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně 
doručit na odbor sportu a cestovního ruchu kompletní podklady pro vypracování 
smlouvy. 

 
6. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, 

ve které bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. 
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7. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce, popř. 
odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení cestovního ruchu, sportu a technické 
správy sportovních zařízení. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce 
z  pohledu pořadatele. Vyúčtování dotace na pravidelnou sportovní činnost bude 
předkládáno do 31. ledna následujícího roku. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, např.: kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazujících 
a doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a 
musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí 
se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 

 
9. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 

vyúčtování), nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců 
z žádného z městských fondů. 
 

10. Příděl do sportovního fondu z rozpočtu města bude rozdělen tak, že pro 1. kolo na 
veřejné jednorázové, náborové propagační akce bude schváleno 30% finančních 
prostředků, pro 2. kolo na pravidelnou sportovní činnost bude schváleno 40% finančních 
prostředků a pro 3. kolo na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 30% 
finančních prostředků.  
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Zápis č. 2/2012 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 28. března 2012 
 
 
Přítomni:  
R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, P. Samšiňák, A. Švejdová, M. Bošek, B. Svatošová,  Bc. D. Vízková,  
 
Host:  
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu  
 
Program: 
 
Zahájení 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní rady 
sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v roce 2012 – 1. kolo  
Dne 5. března 2012 se konala uzávěrka 1. kola na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
pro časové období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012.  
 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 84 žádostí. Celkové náklady organizací 
dosáhly výše 8,374.156 Kč, z toho výše požadované dotace činila 2,898.900 Kč. 
Před samotným projednáváním jednotlivých žádostí, seznámil náměstek primátorky pro ekonomiku a 
systémovou integraci úřadu Bc. Jiří Šolc přítomné členy s možností získání finančních prostředků 
z nového loterijního zákona. Konkrétní výše finančních prostředků, která by mohla být převedena do 
sportovního fondu, bude známá po jednání zastupitelstva, které se uskuteční 26. dubna 2012. 
Vzhledem k výši finančních prostředků, které má správní rada pro letošní rok k dispozici, předložil 
předseda správní rady Roman Šotola návrh na podporu především těch sportovních akcí, které se 
uskuteční do dubna roku 2012. Ostatní akce bude správní rada projednávat po dubnovém zasedání 
zastupitelstva. 
 
U žádostí č. 21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 48, 50, 51, 63, 64, 65, 70 81 a 82 předkládá správní rada návrh 
na přidělení dotací ve výši 163. 100 Kč. 
  
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   7 hlasů 

                     proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
 
Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 2012 – 2. kolo  
Uzávěrka pro 2. kolo 2012 byla stanovena na 15. března 2012 se zaměřením na pravidelnou sportovní 
činnost. Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 58 žádostí. Žadateli Okresní radě 
AŠSK (Asociace Školních Sportovních Klubů České Republiky), která sdružuje malé sportovní kluby, 
byl jednomyslně navržen příspěvek na celoroční činnost ve výši 100.000,- Kč mimo rozpočet 
finančních prostředků na pravidelnou sportovní činnost.   
U zbývajících 57 žádostí podali členové správní rady návrh na rozdělení dotací na pravidelnou 
sportovní činnost s následujícím bodovým hodnocením: 
 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 
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Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  
 
Při celkovém počtu 12 232 bodů a hodnotě jednoho bodu ve výši 26 Kč, podali členové SRSF návrh 
na celkovou částku k rozdělení ve výši 1,037.612 Kč. 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu:  pro   7 hlasů 
       proti  0 hlasů 

       zdržel se 0 hlasů 
Předložený návrh byl přijat.  
 
 
 
V Liberci, 28. března 2012 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu                   
 
 
 
 
 
 

     Roman Šotola, v. r. 
       předseda správní rady sportovního fondu 
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