
 

U S N E S E N Í  
Z 3. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 31. 1. 2012 

USNESENÍ Č. 63/2012 

Smlouva o zastavení pohledávek - Dodatek č. 1 

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky - Dodatek č. 1 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s Dodatkem č. 1 Smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD 
a Dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit tyto návrhy dodatků  
zastupitelstvu města dne 23. 2. 2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 64/2012 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a.s. - 

Dodatek č. 2      
Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD  mezi SML a ČS, a. s. uzavřené  
25. 3. 2010, podle níž bude ČS, a. s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec kontokorentní úvěr až 
do limitu 40,000.000 Kč do 28.2.2013, a to formou Dodatku č.2 ke smlouvě  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh na uzavření dodatku ke smlouvě  
zastupitelstvu města dne 23.2.2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 65/2012 

Návrh na vyřízení podnětu občanů 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem odpovědi na podání podnětu občanů městské části Horní Hanychov, kteří žádají, aby se 
v této lokalitě nezvyšovala daň z nemovitosti 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál do 2. zasedání zastupitelstva 
města. 

Termín: 23.2.2012 



USNESENÍ Č. 66/2012 

Havarijní pojištění vozového parku Statutárního města Liberec na rok 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizační dodatek č.6 k pojistné smlouvě č. 560 9072922 o havarijním pojištění vozů 
provozovaných Statutárním městem Liberec  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat aktualizační dodatek č.6 k pojistné 
smlouvě č. 560 9072922 o havarijním pojištění vozů provozovaných Statutárním městem Liberec.         

Termín: 7.2.2012 

USNESENÍ Č. 67/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Věcná břemena 
1. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6073, 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  2.900,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6074/1, 2255/25, k. ú. 
Liberec na dobu existence stavby inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 2251/1, k. ú. Liberec, 
kterým jsou v současné době Šebesta Vladimír Ing. a Šebestová Jiřina, za podmínky složení 
zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na 
pozemku p. č. 6078, k. ú. Liberec, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
Společenství vlastníků domu v Liberci, Rokycanova 1215/5 a 1216/7, se sídlem Liberec I, 
Rokycanova 1215/5, PSČ 460 01, IČ: 25481088,  za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč 
bez DPH. 
4. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 667, k. ú. Dolní 
Hanychov na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ   Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 2.000,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 724/1, k. ú. Růžodol I na 
dobu  existence stavby inženýrské sítě  pro vlastníka pozemku p. č. 765, k. ú. Růžodol I, kterým je 
v současné době Severa Zdeněk, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
6. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu a 
plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2069/3, k. ú. 
Ruprechtice 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 4.000,- Kč bez 
DPH. 
7. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 38/1, k. ú. Starý Harcov na 
dobu existence stavby inženýrské sítě  pro vlastníka pozemku p. č. 132/2, k. ú. Starý Harcov, 
kterým je v současné době Ing. Fialová Hana CSc., za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč 
bez DPH. 
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8. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 499,  k. ú. Starý Harcov 
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  41.500,- Kč bez DPH.  
9. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 755, k. ú. Horní 
Hanychov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce,  a. s. , Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši  12.400,- Kč bez DPH.  
10. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizace, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1191/1, 782/120, k. ú. Doubí u 
Liberce na dobu existence  stavby inženýrské sítě  pro SIGMAPLAST a. s. , Chrastavská 273/30, 
Liberec, 460 01, IČ 27340341, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
11. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL  
plynovodní přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1182/1, k. ú. 
Doubí 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 1.750,- 
Kč bez DPH. 
12. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce 
na dobu  existence  stavby inženýrské sítě  pro vlastníka pozemku p. č. 544/1, k. ú. Vesec u 
Liberce, kterým je v současné době Tichá Petra, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč 
bez DPH. 
13. Rada města dne 31.1.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, 
splaškové kanalizace a přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 67/1, 
k. ú. Vesec u Liberce na dobu existence  stavby inženýrské sítě  pro vlastníka pozemků p. č. 942/1, 
1259/1, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné době JUDr. Marcela Alinčová, za podmínky 
složení zálohy ve výši 57.000,- Kč bez DPH. 

 
II. Změna usnesení RM 
1. Rada města dne 31.1.2012  po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 302/2010/VII/1 ze dne 18. 5. 2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1736, 1734, 1789/1, 5947, 5960, 5961, 5962, 5963/1, 5964/1, 5965, 
5967, 5969, 5970, k.ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu pro část 200,-Kč/m2 
bez DPH a pro část 136,-Kč/m2 bez DPH. 
2. Rada města dne 31.1.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 270/07/V/2 ze dne 22. 5. 2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN a NN, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1554/4, 1554/5, 1555/4, 1555/7, 1556/2, 1558/4, 
1558/34, 1558/35, 1558/36, 1558/37, 1558/38, 1567/4, 1574/3, 1578/2, 1578/9, 1578/12, 1578/13, 
1578/14, 1578/15, 1578/17, 1578/18, k. ú. Rochlice 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. 
3. Rada města dne 31.1.212 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 4/08/VI/8 ze dne 15. 1. 2008 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 23/1, 34, 39, 56, 66, 67/1, 69, 79/1, 103, 104, 503, 822, 823, 
824, 844, 851, 859, 877, 885/1, 886/2, 902/5, 946, 1258, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, 
za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH. 
4. Rada města dne  31.1.2012  po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 748/2011/II/2 ze dne 1.11.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení plynovodní  přípojky na pozemku p. č. 5899/2, k. ú. 
Liberec  na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
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1176/23, 1177, a budovy č. p. 420 na pozemku p. č. 1177, k. ú. Liberec, kterým je v současné době 
Doležil Petr, Lejsek Jan  MUDr., Strouhal Václav DiS., Šumaj Rudolf MUDr., za podmínky 
složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 68/2012 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Záměr prodeje pozemků  
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP 
č. 3196-204/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 1,592.700,-Kč, formou výběrového řízení. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2771 a p.p.č. 2772/2, oddělené 
z p.p.č. 2772 dle GP č. 3193-497/2011 ze dne 20.11.2011, při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 28.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků okolních pozemků. 
 
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2209/107 a 2209/108, oddělené 
z p.p.č. 2209/22 a 2209/23 dle GP č. 3169-148/2011 ze dne 5.9.2011, při ul. Krajní v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1,831.500,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 
 
4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1210/1, při ul. Dlážděná v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 50.100,- Kč, formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníků okolních pozemků. 

 
II. Záměr prodeje budovy 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec 
XXX na p.p.č. 1282 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1282, 1284, a 1283 (vzniklé ze sloučených 
dílů „b“ a „d“, oddělených z p.p.č. 1283 a 1281 dle GP 3192-498/2011 ze dne 10.11.2011) v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků za podmínek 
stanovených § 606 občanského zákoníku, za minimální kupní cenu 4,550.000,- Kč. 
 
III. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 
za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 170.000,-Kč bez DPH a za podmínek 
stanovených technickým odborem. 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení tlakové kanalizace, 
přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2133/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, Teplice, IČ 490 99 469 (investor stavby BMTO GROUP a.s., Ampérová 444, Liberec 8, IČ 
490 99 361) za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 266.000,-Kč bez DPH a za 
podmínek stanovených technickým odborem. 

 
IV. Změny usnesení 
1. Rada města po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 439/2011/II/4 ze dne 21.6.2011 

 4



b) schvaluje zřízení věcného břemene odpovídající právu vjezdu a výjezdu přes p.p.č. 1886/7 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou a právu umístit, vybudovat, provozovat, udržovat, opravovat a 
odstranit dopravní napojení na p.p.č. 1886/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou, ve 
prospěch kteréhokoli budoucího vlastníka budovy prodejny Tesco Vratislavice vybudované na 
p.p.č. 148/1 a 148/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ve prospěch kteréhokoli budoucího vlastníka 
p.p.č. 148/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou (investor PROCTUS 4 s.r.o., Londýnská 51/2, Liberec 
11, IČ 27341763), za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 15.000,-Kč bez DPH a za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
2. Rada města po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 384/2011/I ze dne 24.5.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene odpovídající právu umístit, vybudovat, provozovat, 
udržovat, opravovat a odstranit přípojku NN, přístupu a příjezdu na p.p.č.  148/1, 1240, 1294/1, 
1295, 1886/7 a 1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch kteréhokoli budoucího vlastníka budovy prodejny Tesco Vratislavice 
vybudované na p.p.č. 148/1 a 148/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ve prospěch kteréhokoli 
budoucího vlastníka p.p.č. 148/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ( investor PROCTUS 4 s.r.o., 
Londýnská 51/2, Liberec 11, IČ 27341763), za cenu 1,-Kč bez DPH  a za podmínek stanovených 
technickým odborem. 

 
V. Zrušení usnesení 
1. Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 579/2011/I/8 ze dne 30.8.2011.  

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod bodem: 
 
VI. Prodej pozemků 
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 348/3 a 348/4, při ul. Dlouhomostecká 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňku Bestovi, za kupní cenu 202.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky uzavření smluv o právu vstupu na dotčený pozemek 
pro spoluvlastníky pozemku p.p.č. 347 a domu č.p. 656.  
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1623 a 1622/3, oddělené z p.p.č. 1622 dle 
GP č. 3176-267/2011 ze dne 10.10.2011, při ul. U Strže, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Jiřímu a Martině Vackovým, za kupní cenu 751.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec.  
3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1651, při ul. Vinařská v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Janovi a Lence Černým, za kupní cenu 141.100,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
4. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2030/3 a p.p.č. 2031/2 (oddělené z p.p.č. 
2031 dle GP č. 3191-322/2011 ze dne 2.11.2011), při ul. Sladovnická v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, společnosti PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., se sídlem Svijany 25, 463 46 
Svijany, IČ 25009699, za kupní cenu 201.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
VII. Výkup pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 345/23, při ul. Pod Tyršovým vrchem, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, od Ing. Zbyňka Besty, za kupní cenu 1,- Kč, s tím, že náklady na správní 
poplatek na vklad do KN uhradí Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou; 
a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem 
VI a VII  ke schválení zastupitelstvu města. 
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USNESENÍ Č. 69/2012 

Žaloba "Občanské sdružení Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování 
v Liberci 2009, se sídlem Praha 1, U Železné lávky 10, IČ 229 02 449" o zaplacení 
částky 37.173.279,60 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žalobu občanského sdružení Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 

a  s c h v a l u j e  

aby v této věci zastupovala Statutární město Liberec advokátní kancelář Arzinger & Partneři, 
s.r.o., IČ: 276 13 917, se sídlem: Dušní 8/11, 110 00 Praha 1. 

USNESENÍ Č. 70/2012 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz 
v 1. pololetí roku 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytováním nerovnoměrných měsíčních příspěvků na provoz Divadlu F. X. Šaldy Liberec v 1. 
pololetí roku 2012 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit MgA. Martina Otavu 
s rozhodnutím Rady města Liberec.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 71/2012 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy 
na pronájem tepelného hospodářství 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením nájemní smlouvy mezi Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací a 
WARMNIS spol. s r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit MgA. Martina Otavu 
s rozhodnutím Rady města Liberec.                      

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 72/2012 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 a vyhláškou 
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MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Mateřskou školu 
"Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, pro Mateřskou školu "U Bertíka", 
Liberec, Purkyňova 458/19, pro Mateřskou školu "Jablůňka", Liberec, 
Jabloňová 446/29, zřizovanou Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o povolení ředitelky 
Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvkové organizace, Mateřské školy 
„U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace, Mateřské školy „Jablůňka“, 
Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace.  

USNESENÍ Č. 73/2012 

Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o pronájmu a o poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor 
mezi Mateřskou školou „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvkovou organizací a paní 
Věrou Dolejší, Sokolovské nám. 261/17, Liberec 1, IČ 72605359 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím města 
ředitelku příspěvkové organizace.      

T: neprodleně 
 
 
 

Úprava platů ředitelů kulturních příspěvkových organizací - Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec, Naivní divadlo Liberec, Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada 
Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 74/2012 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady II" v 
IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Parky Lidové sady II“ v IPRM Liberec 
- zóna „Lidové sady“ 
 

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 STRABAG a.s. 
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T: ihned 

USNESENÍ Č. 75/2012 

Jednací řízení bez uveřejnění "Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu 
Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové dokumentaci" v 
rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) vypsání jednacího řízení bez uveřejnění „Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu 
Městkého stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové dokumentaci“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

 
2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci jednacího řízení bez uveřejnění: 
Lukáš Martin            náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský    náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák    vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. František Hruša    člen komise pro veřejné zakázky 
Markéta Dörflerová, DiS.   referent právního odboru 
Ing. Petr Šourek           člen komise pro veřejné zakázky 
 
návrh náhradníků členů komise: 
 
Kamil Jan Svoboda    náměstek primátorky 
Pavel Smarž            referent odboru strategického rozvoje a dotací  
Veronika Fialová           referent odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Hana Josefíková    referent odboru strategického rozvoje a dotací 
Bc. Linda Jurásková    referent právního odboru 
Ing. Martin Čech                   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek předložit Radě města ke 
schválení. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 76/2012 

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově bývalých městských lázní v rámci 
projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem pronajmout nebytový  prostor v objektu budoucí Galerie Liberec ve 2.PP  (kotelna), 
dle zadávací dokumentace stavby č. místnosti  02.52, o ploše  43,11 m2   

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na úřední desce Statutárního města 
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Liberec a následně předložit návrh pronájmu nebytových prostor ke schválení radě města.  

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 77/2012 

Žádost o podstatnou změnu k projektu "Zavádění procesního a projektového 
řízení na SML a jím zřizovaných či založených organizacích" - schválena 
poskytovatelem dotace, zajištění spoluúčasti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

realizaci podstatné změny projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím 
zřizovaných či založených organizacích“, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání 
výběrového řízení na dodavatele služeb 
 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit v rámci nejbližšího 
rozpočtového opatření do rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací částku 243.504,- Kč 
s DPH, na vlastní podíl financování rozšířených aktivit projektu.  

USNESENÍ Č. 78/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, za období roků 2009 a 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
Husova 142/44, příspěvková organizace, Liberec 5, se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roků 2009 a 2010, včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 79/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, za 
období roků 2009 a 2010 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2009 a 2010, 
včetně návrhu na opatření. 
 

USNESENÍ Č. 80/2012 
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Výpověď z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu těmto uživatelům: 
Podaná Jana 
Chládek František 
Greplová Iveta 
Kovář Roman a Kovářová Eva 
Toplanská Anna a Toplanský Erik 
Nguyenová Dana a Nguyen Huu Thao 
Kozárová Valentína  

a  u k l á d á   

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu uživatelům do vlastních 
rukou. 

T: únor 2012 

USNESENÍ Č. 81/2012 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu paní Marešové Aleny a pana Mareše Jaroslava 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 82/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Jany Novákové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 21 měsíců paní Jany Novákové 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 21 měsíců s paní 
Janou Novákovou.                                                                                   

T: 23.2.2012 
 

 

USNESENÍ Č. 83/2012 
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Dodatek č.9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Liebiegovy vily č. 
7010/05 - změna pronajatých prostor užívaných Libereckou IS a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č.9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Liebiegovy vily 
č.7010/05 ze dne 1.12.2005 se společností Liberecká IS, a.s. 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, uzavřít Dodatek č.9 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 7010/05 s Libereckou IS a.s. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 84/2012 

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 Soukenická pro držitele ZTP paní Jaroslavu Antošovou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné stanovisko 
odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  
paní Jaroslavu Antošovou, a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci 
Soukenická.  

Termín: březen  2012 

USNESENÍ Č. 85/2012 

Vyúčtování dotace přidělené ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu 
stanoviště na recyklovatelné odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro duben - 
prosinec 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyúčtováním dotace přidělené ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu stanoviště na 
recyklovatelné odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro duben až prosinec 2011 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky předložit vyúčtování dotace na jednání zastupitelstva 
dne 23.2.2012. 

 

USNESENÍ Č. 86/2012 
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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí - krematorium 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č.6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, předložit Dodatek č.6 ke 
Smlouvě o nájmu nemovitostí primátorce města k podpisu.                                                                                      

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 87/2012 

Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele hlasových služeb - VoIP -
Poskytování hlasových služeb včetně poskytnutí koncových zařízení pro 
Statutární město Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné soutěže na dodavatele hlasových služeb – VoIP, 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele hlasových služeb (VoIP) s vybraným (vítězným) uchazečem – 
Liberecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 

T: 29.2.2012 

USNESENÍ Č. 88/2012 

Plán konkrétních kroků k zefektivnění provozování a využívání informačního 
systému MML prostřednictvím zapojení zaměstnanců Magistrátu města Liberec 
v roce 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

následující plán konkrétních kroků k zefektivnění provozování a využívání informačního systému 
SML prostřednictvím zapojení zaměstnanců Magistrátu města Liberec v roce 2012.   
 

Konkrétní krok k zefektivnění provozování IS SML Odpovědnost Termín 

1. Realizace systému klíčových uživatelů IS SML Ing. Jindřich 
Fadrhonc 

30. 6. 2012 

2. Realizace systému odpovědnosti za aktuálnost datových 
sad v IS SML - definice osob, pozic a jejich povinností Ing. Zbyněk Vavřina 30. 9. 2012 

3. Realizace systému centrálního hlášení a monitorování 
incidentů v SML Bc. David Novotný 

31. 12. 
2012 

4. Realizace systému redakční rady Webu města Liberce p. Pavlína Stránská 30. 6. 2012 

5. Realizace systému generování předpisů a složenek SML Ing. Hana Hrbková 30. 6. 2012 
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6. Předání měsíční realizace exportu dat z evidence obyvatel Mgr. Jitka Štíchová 30. 6. 2012 

7. Optimalizace přímých tiskových front a formalizace 
pravidel pro jejich tvorbu Ing. Zbyněk Vavřina 30. 6. 2012 

8. Zavedení formálních pravidel pro přidělení a uvolňování 
datového místa v mailových schránkách SML Ing. Zbyněk Vavřina 30. 6. 2012 

9. Zavedení formálních pravidel pro přidělení a uvolňování 
datového místa v souborovém systému disku T: a disku R: 
SML 

Ing. Zbyněk Vavřina 30. 6. 2012 

10. Realizace systému archivace elektronických dat a jeho 
pravidelná kontrola 

Ing. Marie 
Vozobulová 

30. 9. 2012 

11. Doplnění postupů při výstupu pracovníků SML z hlediska 
dat IS SML a jejich formalizace p. Miroslav Křepel 30. 6. 2012 

12. Realizace systému odpovědnosti za synchronizaci telefonů 
mimo doporučené typy 

Ing. Jindřich 
Fadrhonc 

30. 6. 2012 

13. Předání zajištění objednání a ověřování vyžádaného 
zásahu u firmy Kasro na odpovědnost úřadu 

Ing. Jindřich 
Fadrhonc 

31. 3. 2012 

14. Příprava dokumentace programu obnovy PC gramotnosti v 
IS SML - vstupní školení a e-learning 

Ing. Zbyněk Vavřina 30. 6. 2012 

 

a  u k l á d á  

1) Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit schválený plán konkrétních kroků k 
zefektivnění provozování a využívání informačního systému SML prostřednictvím osob, jejichž 
odpovědnost za realizaci jednotlivých kroků je uvedena v usnesení Rady města 

T: 31.12.2012   
2) Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, postupně měnit a doplňovat příslušné vnitřní 
směrnice MML (např. Provozní řád IS SML, Organizační řád, …) případně pracovní náplně 
konkrétních pracovníků MML o výše uvedené systémy a změny v termínech jejich realizace 
uvedených v usnesení rady  

T: 31.12.2012   
 
3) Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zaměstnance MML s plánem 
konkrétních kroků k zeefektivnění provozování a využívání informačního systému SML. 
 
 

USNESENÍ Č. 89/2012 

Prodej dvou kusů služebních motocyklů CAGIVA RIEVER 350     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodej dvou kusů služebních motocyklů CAGIVA RIEVER 350, za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě 

s o u h l a s í   

s použitím finančních prostředků získaných tímto prodejem pro provoz Městské policie Liberec 
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a  u k l á d á  

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvy o prodeji motorek 
s případnými kupci uvedených motocyklů            
 
2. vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie Liberec o 
částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu 
města 
                                                                    T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

USNESENÍ Č. 90/2012 

Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
městem Frýdlant o plnění úkolů  při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku městskou policií Liberec na území města Frýdlant 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

veřejnoprávní smlouvu o plnění  úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policií Liberec na území města Frýdlant       

a  u k l á d á  

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
- podepsat veřejnoprávní smlouvu 

T: bezodkladně 
  
                                                                                           
 

 
2. vedoucímu ekonomického odboru MML, při rozpočtovém opatření, navýšit rozpočet městské 
policie o příjmy z veřejnoprávní smlouvy 
                                                                    T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
 
3. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy. 

T: bezodkladně 
 

 

USNESENÍ Č. 91/2012 

Hodnocení 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 1. 
2012 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 19. ledna 2012 primátorku, náměstky primátorky, tajemníka MML. 
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Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I.     Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2011  
II.    Výroční zpráva o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti poskytování informací za rok  
       2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších     
       předpisů 
 

 
 
 
V Liberci dne 7. února 2012 

 
 
 
 
 
 
 

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





 

 


