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U S N E S E N Í  
Z 6. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 20. 3. 2012 

USNESENÍ Č. 182/2012 

Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, schválení 
dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předkládané znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
zajistit podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem v předkládaném znění s firmou MVV Energie CZ a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 
5.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 183/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
3.075.000,- Kč na akce: 
 
č. Zařízení Akce Náklady      

(odhad) Kč 
Termín   
realizace 

1. MŠ Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 5/2012 
2. MŠ Jeřmanická rekonstrukce kanalizace pod objektem 1.000.000,- 8/2012 
3. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení  180.000,- 5/2012 
4. ZŠ U Školy montáž vzduchotechniky a úprava prostor 

kuchyně 
900.000,- 7/2012 

5. ZŠ Sokolovská výměna oken v tělocvičně 700.000,- 5/2012 
6. ZŠ Broumovská výměna hlavních vstupních dveří 95.000,- 5/2012 
CELKEM 3.075.000,-  
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a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 3.075.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 184/2012 

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelů mateřských škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkcí ředitelů: 
1. Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/6, příspěvkové organizace 
2. Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvkové organizace 
3. Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace 
4. Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkové organizace 
5. Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvkové organizace 
6. Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 
7. Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvkové organizace 
8. Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvkové organizace 
9. Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace 
10. Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace 
11. Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace 

j m e n u j e   

složení konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů:  
 
1. Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/6, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Ilona Soukupová 
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková   
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Jana Šourková 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
2. Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová  
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková   
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Alena Nováková 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
3. Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka   
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Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková   
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Miroslava Švandová 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
4. Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka   
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková   
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Eva Havlíková 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 

 
5. Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka   
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková   
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Miroslava Jonášová 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
6. Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Ondřej Červinka   
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Iva Andrlová 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
7. Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová  
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková  
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Pavla Gubišová 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
8. Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová  
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
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Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Ivana Podolská 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
9. Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Martina Rosenbergová  
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková  
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Květoslava Součková 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 
 
10. Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc   
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková  
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Eva Čurdová 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 

 
11. Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda   
Zástupce určený zřizovatelem    Doc.PhDr.David Václavík, Ph.D 
Zástupce krajského úřadu     Bc. Eva Martinková   
Zástupce České školní inspekce    Mgr. Věra Hessová   
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Martina Suchomelová  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Hana Lacinová 
 
Tajemník konkurzní komise     Alena Romanopulu 

 

a  u k l á d á  

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

T: březen 2012 

USNESENÍ Č. 185/2012 

Žádost Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace o souhlas 
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a 
následně jeho čerpání na pokrytí podílu spolufinancování projektu 
"Multifunkční hřiště Lesní" v rámci IPRM 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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a) převod finančních prostředků ve výši 410.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace 
 
b) čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace na 
pokrytí podílu spolufinancování projektu „Multifunkční hřiště – Lesní“ v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec (IPRM)  
 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 186/2012 

Souhlas s podáním žádosti Libereckému kraji o podporu financování 
rekonstrukce vstupních dveří základní školy 

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 Libereckému 
kraji – G99 o podporu financování rekonstrukce vstupních dveří základní školy  

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. 187/2012 

Žádost Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace o 
souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu a nákupem zahradního traktoru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

a) převod finančních prostředků ve výši 79.300,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace  
 
b) čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 
na nákup zahradního traktoru 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelku Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizace.  

Termín: ihned 
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Smlouva o provozování filmové produkce v kině Lípa mezi SML a Filmovým 
klubem Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 188/2012 

DPMLJ, a.s. – Finanční plán na rok 2012 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o Finančním plánu DPMLJ, a. s. na rok 2012. 
 

USNESENÍ Č. 189/2012 

Vyhodnocení výběrového řízení na dohodce, partnera Českomoravské komoditní 
burzy Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, Kladno 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na dohodce, partnera Českomoravské komoditní burzy Kladno  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, 
zajistit podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení na dohodce firmou PROSPEKSA, a.s. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 190/2012 

Projektový záměr otevřené elektronické tržiště pro potřeby města a organizací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

projektový záměr vytvoření a aplikace „otevřeného elektronického tržiště“ pro potřeby SML a 
jeho organizací  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, 
1. Vypsat a zajistit zakázku malého rozsahu na „zajištění služby otevřeného elektronického tržiště 
včetně technické podpory“  
2. Ředitele příspěvkových organizací a  odpovědné pracovníky MML seznámit s principy 
fungování tržiště a představit projekt školskému výboru 
3. Zajistit koordinačního pracovníka v rámci pracovních náplní pracovníků odboru ekonomiky 
4. Ve spolupráci s tajemníkem MML a vedoucím odboru školství a kultury upravit procesy 
„nákupu zboží a služeb“ ve smyslu otevřeného elektronického tržiště 
5. Předložit RM zprávu o postupu v projektu nejpozději do 10/2012 
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      T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 191/2012 

Změna člena v komisích u výběrového řízení na poskytnutí investičního 
revolvingového úvěru na předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské 
unie 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu člena v komisi pro otevírání obálek a v hodnotící komisi stanovené usnesením rady města 
č. 93/2012 dne 14. 2. 2012 z důvodu personální změny na pozici vedoucího odboru ekonomiky a 
majetku 

a  u k l á d á  

 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, zajistit 
promítnutí této změny do pověřovacích listin. 

Termín: 23.3.2012 

USNESENÍ Č. 192/2012 

Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2011 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1.10.2011, skladových zásob k 31.12.2011, 
dokladových inventarizací k 31.12.2011 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních 
rozdílů dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, 
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 193/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

      V. Záměr výkupu pozemků 
1. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje výkup části pozemku p. č. 207/2, k. ú.  
Dolní Hanychov ve vlastnictví: 
Jan Josiek,  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
2. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje záměr výkupu částí pozemku p. č. 207/17, 
k. ú. Dolní Hanychov ve vlastnictví: 
BELCO - LIBEREC, k. s., IČ: 28678737, 
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Švermova 268, 460 10 Liberec 10, 
GE - TRA s.r.o., IČ 25475797, 
Kašparova 1001/9, 460 06 Liberec 6, 
Jan Josiek,  
Stanislav Záhon a Jana Záhonová 
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
3. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje výkup části pozemku p. č. 207/2, k. ú. 
Dolní Hanychov ve vlastnictví: 
Stanislav Záhon a Jana Záhonová  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
4. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje výkup části pozemku p. č. 217/6, k. ú. 
Dolní Hanychov ve vlastnictví:  
Ing. Horňák Marian a Miroslava Horňáková  
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 

 
      VI. Pronájem pozemků 

1. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje pronájem pozemku p. č. 28/1 - 1.000 m2 - zahrada a 5.568 
m2 - údržba pozemku, k. ú. Růžodol I. na dobu neurčitou za roční nájemné 10.000,- Kč pro 
manžele Michaela a Jiří Sobotkovi 
2. Rada města schvaluje pronájem pozemků p. č. 1972, 1973/1 - 4 - celkem 405 m2 (zastavěná 
plocha a zahrada), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 8.025,- Kč pro firmu Quatro 
Fromaggi a.s., IČ: 27343413, se sídlem Soukenná 712/1, 466 01 Jablonec nad Nisou. 

 
      VII. Výpůjčka pozemků 

1. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 865, k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou pro Krajská nemocnice Liberec a.s, IČ: 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec. 
2. Rada města dne 20.3.2012 pro projednání: 
a) schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 1569/117 - 6 m2, k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou pro 
pana Ing. Ladislav Milský 
b) souhlasí s instalací vertikálního zdvihacího zařízení a zřízení příjezdové cesty pro syna pana 
Karla Milského   

 
      VIII. Věcná břemena 

1. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5961 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 10.000,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5969, 5970 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 20.000,- Kč bez DPH.  
3. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení  věcného břemene strpění uložení optického 
kabelu,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 5978/12,  k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Telefónica Czech Republic, Praha 4, Za 
Brumlovkou  266/2, IČ: 60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.  
4. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5904, 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 16.000,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6039, 6040, 6042, 
k. ú. Liberec, 1580, 1581, 1600/1, 1607, 1623, 1642, 1645, 1649, 1742/8, 1746/124, 1757/2, 1763, 
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1775, 1781/2, 1788, 1806, 1813, 1829, 1833, 1843, 1891/2,1892/2, 1891/1, 1886 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 jistiny ve výši 2,206.760,- Kč.  
6. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 560/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 571, 1696 , k. ú. Rochlice 
u Liberce a budovy č. p. 598, Liberec VI - Rochlice, na pozemku p. č. 1696, k. ú. Rochlice u 
Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době Haňáčková Yveta, Knirsch Michal, za podmínky 
složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení  věcného břemene uložení vodovodu a kanalizace, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p.  č.  1244/2, 2200/3, k.  ú. Rochlice u Liberce, na 
dobu existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1545/3, 
1545/18 ,  k. ú. Rochlice u Liberce, jejichž vlastníkem je v současné době Ing. Jiří Fix, a ve 
prospěch vlastníka budovy č. p. 1123, Liberec VI - Rochlice, na pozemku p. č. 1545/18, k. ú. 
Rochlice u Liberce, kterým jsou v současné době Ing. Jiří Fix a Mgr. Jana Fixová, za podmínky 
složení zálohy ve výši 3.360,- Kč bez DPH. 
8. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 91/1 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 10.000,- Kč bez DPH.  
9. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optického kabelu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 144/15, 144/23 k. ú. Ruprechtice na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Telefónica Czech Republic, Praha 4, Za 
Brumlovkou  266/2, IČ: 60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 7.200,- Kč bez DPH.  
10. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 843/1  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 3.800,- Kč bez DPH.  
11. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení  věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č.  2147/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 879/1, 879/2 ,  k. ú. Ruprechtice a 
budovy č. p. 689, Liberec XIV - Ruprechtice, na pozemku p. č. 879/2, k. ú. Ruprechtice, jejímž 
vlastníkem jsou v současné době Zbyňek Jaromír MUDr. a Zbyňková Ludmila Ing., za podmínky 
složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
12. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje  zřízení  věcného břemene strpění uložení optického 
kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1747/41,1747/42,1747/43 k. 
ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Telefónica Czech 
Republic, Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 
10.640,- Kč bez DPH.  
13. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje  zřízení  věcného břemene uložení vodovodní a elektro 
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 323/1, k. ú. Doubí u Liberce, na 
dobu existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 292/1 ,  k. ú. 
Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Váňa Lukáš a Váňová Petra, za podmínky 
složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
14. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku 68/1, k. ú. Starý Harcov na 
dobu existence stavby inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 469/1, kterým je 
v současné době společnost Aktivní stavby s.r.o., Mírové nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 
25023543, a to bezúplatně za podmínky uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 a společností Aktivní stavby s.r.o., Mírové 
nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, na převod částí pozemků p. č. 469/1 a 470/1 o 
celkové výměře cca 11 m2, k. ú. Starý Harcov, na kterých se nachází část komunikace v majetku a 
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správě Statutárního města Liberec. 
15. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 68/1, k. ú. Starý Harcov, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 
IČ: 24729035, a to bezúplatně za podmínky uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ:00262978 a společností Aktivní stavby s.r.o., Mírové 
nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, na převod částí pozemků p. č. 469/1 a 470/1 o 
celkové výměře cca 11 m2, k. ú. Starý Harcov, na kterých se nachází komunikace v majetku a 
správě Statutárního města Liberec. 
16. Rada města dne 20.3.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu 
a plynovodních přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 68/1, k. ú. Starý 
Harcov na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, a to bezúplatně za podmínky uzavření darovací 
smlouvy mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 a 
společností Aktivní stavby s.r.o., Mírové nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, na 
převod částí pozemků p. č. 469/1 a 470/1 o celkové výměře cca 11 m2, k. ú. Starý Harcov, na 
kterých se nachází část komunikace v majetku a správě Statutárního města Liberec. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Prodej pozemku 
Rada města dne 20.3.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemku p. č. 173/12 odděl. z pozemku p. č. 173/8, k. ú. Horní Růžodol 
kupující: 
ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ: 70888744, 
se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3, 
za kupní cenu 7.000,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy; 
termín podpisu kupní smlouvy do 60 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 
II. Záměr prodeje budov 
1. Rada města dne 20.3.2012 souhlasí s prodejem budovy čp. 285, ul. Frýdlantská, Liberec 1, na 
pozemku p. č. 485, k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce části 
objektu za cenu 7,168.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.   
2. Rada města dne 20. 3. 2012 souhlasí s prodejem budovy čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1, 
včetně vedlejšího objektu tvořícího příslušenství k budově, vše na pozemku p. č. 2814, garáží na 
pozemcích p. č. 2813/5, 2813/6, 2813/7, pozemků p. č. 2813/1, 2813/2, vše v k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení za cenu 16,506.000,- Kč. 

 
III. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města dne 20.3.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 832/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku p. č. 832/1, k. 
ú. Rochlice u Liberce za cenu cca 27.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 20.3.2012souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1558/43 odděl. 
z pozemku p. č. 1558/4 v k. ú. Rochlice u Liberce formou přímého prodeje vlastníkovi stavby na 
tomto pozemku - společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za cenu 
36.000,- Kč. 
3. Rada města dne 20.3. 2012 souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p. č. 159/9, odděleného z p. 
č. 159/6, k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka pozemku 
p. č. 196/6 a 196/2, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 127.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
4. Tento bod byl stažen z programu jednání.  
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5. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr  prodeje  pozemků  p. č.  5932/6, 5932/7, 5787/8 
odděleno z pozemků p. č. 5932/1, 5787/1, vše k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu 
625.000,- Kč. 
6. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1240/4, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 282.000,- Kč.  
7. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.1482/80, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 57.000,- Kč. 
8. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 132, k. ú. Dolní 
Hanychov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka novinového stánku, za cenu cca 
15.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
9. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 703/3, k. ú. Dolní 
Hanychov a části pozemku p. č.424/2, k. ú. Janův Důl u Liberce formou výběrového řízení za cenu 
cca 36.000,- Kč. 
10. Rada města dne 20.3. 2012 neschvaluje záměr prodeje  pozemků p. č. 24, 25/3 část, 29/1, 30 
část, 31 část, k. ú. Františkov u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 959.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  
11. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.843, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu cca 518.000,- Kč. 
12. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.142/104, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení za cenu cca 10.000,-Kč s právem přednosti vlastníka pozemku 
p. č.142/69, k. ú. Starý Harcov za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
13. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 756, 757, 758,759, k. ú. 
Kateřinky u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedních pozemků 
a budovy č. p. 158 za cenu 810.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
14. Rada města dne 20.3.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemku st. č. 248 včetně objektu, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky za cenu dle ZP formou výběrového řízení. 

 
IV. Směna pozemků 
Rada města dne 20.3.2012 souhlasí se směnou pozemku p. č. 346, k. ú. Rudolfov 
ve vlastnictví: 
Ing. Hynek Beran,  
za pozemek p. č. 348/1, k. ú. Rudolfov  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 63.890,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 769,- Kč. 

a  u k l á d á  

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

T: 29.3.2012 
 

USNESENÍ Č. 194/2012 

Prodej volných bytových jednotek formou veřejných dražeb dobrovolných dle 
zákona č.26/2000 Sb. v platném znění 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem prodeje volných bytových jednotek za minimální nejnižší podání dle Přílohy č. 1 
formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění 
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a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města,  
předložit návrh záměru prodeje volných bytových jednotek za minimální nejnižší podání dle 
Přílohy č. 1 formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ke 
schválení zastupitelstvu města.        

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 195/2012 

Směna pozemku p. č. 2593/2 v k. ú. Liberec za pozemek p. č. 159/1 v k. ú. 
Kunratice u Liberce 

Rada města po projednání  

z r u š u j e   

usnesení č. 342/08/III a ze dne 17.6.2008 a usnesení č. 575/2011 ze dne 30.8.2011; 

s o u h l a s í   

s vyhlášením nového výběrového řízení po schválení změny územního plánu, dle nových zásad 
privatizace; 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 196/2012 

Soukromá hotelová škola HERGESELL spol. s r.o. - návrh řešení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

z důvodů neplnění podmínek kupní smlouvy reg. č. 2504/06/0061 ze dne 7.7.2006 uzavřené se 
Soukromou hotelovou školou HERGESELL, spol. s r.o. uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1,000.000,- Kč dle Čl. 6 uzavřené Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 
2504/06/0062 ze dne 11.10.2006 se Soukromou hotelovou školou HERGESELL, spol. s r.o., IČ: 
61327352, a to z důvodů uvedených v Čl. 5.2. této smlouvy  
a následně využít předkupního práva dle varianty b)  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města,  
vstoupit v jednání se Soukromou hotelovou školou HERGESELL, spol. s r.o. dle schválené 
varianty a platného usnesení rady města.   

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 197/2012 

Zrušení věcného břemene - Jáchymovská 260 a 261, Liberec 10 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni bezplatného užívání nebytového prostoru včetně 
přístupu k němu v budově čp. 260 - 261, ul. Jáchymovská, Liberec 10, postavené na pozemcích p. 
č. 892/2 a 892/3, k. ú. Františkov u Liberce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy a na pozemcích p. č. 892/2 a 892/3, k. ú. Františkov u Liberce, a to u 
bytové jednotky č. 261/41 v této budově, která byla oddělena z původní nebytové jednotky č. 
261/38. Vzhledem ke skutečnosti, že věcné břemeno bezplatného užívání zůstává platné na 
nebytové jednotce č. 261/38, kde je zřízena služebna Městské policie Liberec, je toto zrušení bez 
poplatku. 

 

Nevyužití předkupního práva - FINALSTAV, spol. s.r.o. 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze rady města. 
 

Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec (k. ú. Růžodol I a Ostašov u 
Liberce) 

Tento materiál byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 198/2012 

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. Změna usnesení 
Rada města po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 657/2011/II/4 ze dne 20.9.2011  
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu 
na p. p. č. 2787 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
ve prospěch vlastníka domu č. p. 503 na p. p. č. 2791 a p. p. č. 2791 v k. ú Vratislavice nad Nisou, 
pana Josefa Kotyka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve 
výši 3.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.   
 
II. Zrušení usnesení 
Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 657/2011/II/6 ze dne 20.9.2011.  

USNESENÍ Č. 199/2012 

Plnění podmínek kupní smlouvy č. j. 4/07/0409 

Rada města po projednání:  

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení komise pro výběrová řízení a prodej majetku prověřit stav plnění podmínek kupní 
smlouvy č. j. 4/07/0409, uzavřené mezi SML a firmou KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s odborem právním oddělením MML 
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prověřit náležitosti a možnosti vyvázání ze smlouvy a předložit návrh řešení radě města ke 
schválení.  

T: 7. schůze RM 2012 

USNESENÍ Č. 200/2012 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 

Rada města po projednání:  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 201/2012 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 
za rok 2011      

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za rok 2011 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 202/2012 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci za rok 2011  

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
za rok 2011 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 203/2012 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1) se zařazením níže uvedených projektů do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

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

T: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 204/2012 

Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice, 

s c h v a l u j e   

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2011, 
Oznámení o změně v IPRM č. 5  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. informovat zastupitelstvo města o plnění IPRM Rochlice 

T: 03/2012 
2. zajistit předložení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2011 včetně 

Oznámení o změně v IPRM č. 5 Ministerstvu pro místní rozvoj.  

T: 03/2012 

USNESENÍ Č. 205/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - dodatečné práce 
č. 3" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Bazén Liberec - dodatečné práce č. 3“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města 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 SYNER s.r.o., Dr. Milady 
Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516. 

T: neprodleně  
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USNESENÍ Č. 206/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 2" v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec - zóna "Lidové sady"    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt -
dodatečné práce č. 2“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 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 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 207/2012 

REAL SPACE s.r.o. - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s níže navrženými úpravami Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/003 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností REAL 
SPACE s.r.o. : 
 
a) s prominutím platby nájemného za pronájem pozemků parc. č. 2335/1, 2336/1, 2337/1 a 

2337/2  vše v k. ú. Liberec za období 1.7.2011 do 31.12.2011 v celkové výši 62.700,- Kč  
z důvodu omezení možnosti užívání pozemků ke sjednanému účelu, 

 
b) zproštěním povinnosti platit nájemné za pronájem pozemků parc. č. 2335/1, 2336/1, 2337/1 a 

2337/2 vše v k. ú. Liberec od 1.1.2012 do nabytí právní moci územního rozhodnutí na 
výstavbu bytového domu na předmětných pozemcích, 

 
c) vypuštěním termínů sjednaných v čl. V. bod 5.2. a čl. VI. bod 6.3.  
 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
1. předložit návrh na úpravu Smlouvy o nájmu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 

uzavřené s REAL SPACE s.r.o. se sídlem Moskevská 28, 460 01 Liberec IV, IČ: 27324648 ke 
schválení zastupitelstvu města 

Termín: 03/2012 

2. jednat s REAL SPACE, s. r. o. o možnosti investování finanční částky do jiného parku či 
veřejného prostoru na území města Liberce 

USNESENÍ Č. 208/2012 
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MFRB - přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice     

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s přijetím daru  
 

a) vodovodního řadu v délce 635 m, gravitační kanalizační stoky v délce 868,2 m, tlakové 
kanalizační stoky v délce 715,8 m, 1 ks ČSOV, přípojky NN v délce 441,6 m 
elektropřípojky v délce 1,85 m a 2,07 m a bezpečnostního přepadu v délce 14,85 m (akce 
„Sídelní útvar Pavlovice 3 - I. etapa“) umístěné na pozemcích parc. č. 690/136, č. 690/138, 
č. 690/156, č. 690/151, č. 690/148, č. 690/143, č. 690/151, č. 690/140, č. 690/137, č. 
692/6, č. 762/333, č. 762/330, č. 692/1, č. 690/201, č. 762/1, č. 762/301, č. 762/300, č. 
762/299, č. 762/298, č. 762/297, č. 762/2, č. 755 vše v k. ú. Staré Pavlovice a pozemcích 
parc. č. 972/2, 972/1, 984/2, 983/2 vše v k. ú. Stráž nad Nisou, 

 
b) vodovodního řadu v délce 542,3 + 7x podzemní hydrant a gravitační kanalizační stoku 

v délce 338/1 m + kanalizační šachta (akce „Sídelní útvar Pavlovice 3. - II. etapa umístěné 
na pozemcích parc. č. 762/1, č. 762/301, č. 762/300 a č.762/298 vše v k. ú. Staré 
Pavlovice,  

 
od Nového bydlení Pavlovice, družstvo, Zeyerova 891/35, 460 01 Liberec 1,   
IČ: 25448617 

 
2. s protokolárním předáním vodohospodářských staveb dle bodu 1. a) a b) společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a 
budoucím prodejem těchto staveb za kupní cenu stanovenou SVS a.s. 
u k l á d á  
Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 03/2012 
 

Využití areálu Lesního koupaliště           

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze rady města. 
 

 
 
 Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v rámci projektu 
"Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či 
založených organizacích" financovaného z OP LZZ  

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 209/2012 

Standardní byty navržené pronajímatelem k opravě a úpravě dle zvláštního 
ujednání nájemní smlouvy 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

u bytů dle přílohy č. 2 užití zvláštního ujednání smlouvy pro byty určené k opravě a úpravě 
pronajímatelem.  Předpokládané ceny úprav jsou uvedeny v příloze č. 2 

a  u k l á d á  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, zajistit, aby při pronájmu bytů, vyžadující 
opravy a úpravy, které je budoucí nájemce připraven provést, bylo postupováno výhradně za 
použití schváleného vzoru zvláštního ujednání nájemní smlouvy. 
 

USNESENÍ Č. 210/2012 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu  
        - Mrázovi Janovi, prostor č. 6, v ulici Kateřinská 156 
  
2. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 

- Grundzovi Pavlovi, prostor č. 5, v ulici Kateřinská 156 
- Šírovi Břetislavovi, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 
- Hušlové Jaroslavě, prostor č. 14, v ulici Kateřinská 156 

      
 3. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 

a) jednotlivcům 
- Kohoutovi Josefovi, byt č. 308 o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1173  
   Náhradníkem je paní Ing. Hadincová Marie  

 
- Hammerbauerové Ivance, byt č. 26 o velikosti 1 + 0, v ulici Burianova 969 
- Machové Růženě, byt č. 31 o velikosti 1 + 0, v ulici Burianova 969 
- Deákové Hedvice, byt č. 51 o velikosti 1 + 0, v ulici Burianova 1070 

  
   Náhradníci jsou pro byty č. 26, 31, 51 v tomto pořadí:  
   Štumpf Zdeněk, Tučaniová Milada, Bartoníček Milan 

 
b) dvojicím 
- Matějkovi Ladislavu, byt č. 401 o velikosti 2 + kk, v ulici Krejčího 1172  
   Náhradníkem je pan Hyttych Ladislav 

 
 4. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným  

- Kredvíkové Evě, byt č. 305 o velikosti 1 + 0, v ulici U Sila 1205 
   Náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina 
 
- Skalické Heleně, byt č. 4 o velikosti 1 + 0, v ulici U Sila 1204 
   Náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina 
 
- Novákové Vladislavě, byt č. 304 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1203 
   Náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina  
 
- Morozové Laryse, byt č. 307 o velikosti 3 + 1, v ulici U Sila 1206 
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  5. Přidělení bytů standardních 

- Dufkové Zdeňce, byt č. 12 o velikosti 1 + 1, v ulici Vrchlického 517 
  Náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina 
- Brandové Simoně, byt č. 6 o velikosti 3 + 1, v ulici Cihlářská 667 

Náhradníkem je paní Danihelová Ivana 
 
  6. Přidělení bytů standardních - do úpravy 

- Elgnerovi Lubomíru, byt č. 6 o velikosti 2 + 1, v ulici Vrchlického 517 
     Náhradníkem je paní Valková Naděžda 

       
- Benešové Janě, byt č. 8 o velikosti 1 + 1, v ulici na Valech 787  

           Náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina 
 
  7. Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
         - Braunovi Martinu, byt č. 1 o velikosti 1 + 1, v ulici Burianova 969 
 
  8. Výměna bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
         - Kačiové Žanetě, z bytu č. 1 o velikosti 1 + 1, v ulici Burianova 969 do bytu č. 202 
           o velikosti 3 + kk, v ulici Krejčího 1172 
           Náhradníkem je paní Varmužová Nela 

 
  9. Výměna bytu v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
         - Dědkové Jiřině, z bytu č. 401 o velikosti 2 + kk, v ulici Krejčího 1172 do bytu č. 304 
            o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1172 
 
10. Výměna bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
         - Chlomkové Alině, z bytu č. 206 o velikosti 1 + 1, v ulici U Sila 1204 do bytu č. 104  
           o velikosti 1 + 0, v ulici U Sila 1204 
         - Matyášové Ivetě, z bytu 104 o velikosti 1 + 0, v ulici U Sila 1204 do bytu č. 206  
            o velikosti 1 + 1, v ulici U Sila 1204 
 
11. Prodloužení NS o 2 roky u bytu pro příjmově vymezené osoby (ulice Krejčího) 
         - Neumannovi Otovi, byt č. 404 o velikosti 1 + kk, v ulici Krejčího 1175 
 
12. Udělení výjimky u bytu standardního na dobu neurčitou 
         - Mládkovi Petrovi, byt č. 1 o velikosti 2 + 1, v ulici Rynoltická 1 
 
 

a  u k l á d á  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. uzavřít nájemní smlouvu na ubytovací jednotku nízkého standardu 
    s Mrázem Janem  

T: duben 2012 
2. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na ubytovací jednotky nízkého standardu 
    s Grundzou Pavlovem, Šírem Břetislavem, Hušlovou Jaroslavou,  

T: duben 2012 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou   
    službou) 
    a) s jednotlivci 
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    s Kohoutem Josefem, náhradník je paní Ing. Hadincová Marie  
    Dědkovou Jiřinou     
    Hammerbauerovou Ivankou,  
    Machovou Růženou, 
    Deákovou Hedvikou,  
    náhradníci v případě odmítnutí jsou v tomto pořadí: Štumpf Zdeněk, Tučaniová Milada,  
    Bartoníček Milan 
    b) dvojicím 
    s Matějkou Ladislavem, náhradníkem je pan Hyttych Ladislav 

T: duben2012 
4. dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným 
    s Kredvíkovou Evou, náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina 
    Skalickou Helenou, náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina 
    Novákovou Vladislavou, náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina  
    Morozovou Larysou, 
    Chlomkovou Alinou,  
     Matyášovou Ivetou,  

T: duben 2012 
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní a standardní do úpravy 
    s Dufkovou Zdeňkou, náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina 
    Brandovou Simonou, náhradníkem je paní Danihelová Ivana 
    Mládkem Petrem 
    Elgnerem Lubomírem, náhradníkem je paní Valková Naděžda 
    Benešovou Janou, náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina 

T: duben 2012 
6. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
    s Braunem Martinem a Kačiovou Žanetou, náhradníkem je Varmužová Nela 

T: duben 2012 
7. uzavřít dodatek na byt pro příjmově vymezené osoby (ulice Krejčího) 
    s Neumannem Otou 

T: duben 2012 

 

USNESENÍ Č. 211/2012 

Schválení směrnice k provádění doplňkové činnosti příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

směrnici k provádění doplňkové činnosti příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, seznámit s rozhodnutím rady města paní Bc. 
Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. 
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T: ihned 

USNESENÍ Č. 212/2012 

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

a  u k l á d á   

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

T: 29.3.2012  

USNESENÍ Č. 213/2012 

Změna statutu a základních pravidel přidělování dotací z Fondu prevence 
Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nový statut Fondu prevence a základní pravidla přidělování dotací z Fondu prevence Statutárního 
města Liberec, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) panu Jiřímu Zavoralovi, předsedovi správní rady fondu prevence seznámit s novým statutem 
fondu prevence a základními pravidly přidělování dotací z fondu prevence členy správní rady 
fondu  

2) paní Lucii Václavíkové, tajemnici Správní rady Fondu prevence SML zajistit vyvěšení na 
webové stránky města Liberec 

T: duben 2012 

USNESENÍ Č. 214/2012 

Protokol z následné kontroly Mateřské školy "Kytička", Liberec, 
Burianova 972/2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2011. 

USNESENÍ Č. 215/2012 
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Protokol z následné kontroly Mateřské školy „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 
509/20 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2011. 
 

USNESENÍ Č. 216/2012 

Protokol z následné kontroly Mateřské školy "Pohádka", Liberec, Strakonická 
211/12 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2011. 

USNESENÍ Č. 217/2012 

Návrh Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu 
města“. 
 

USNESENÍ Č. 218/2012 

Zahájení pořizování změny územního plánu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením podnětu na zahájení pořizování 68. změny územního plánu města Liberec, která 
bude pořizována jako změna strategická 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit podnět na samostatné pořízení 68. změny územního plánu města 
Liberec 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
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předložit podnět na pořízení 68. změny územního plánu města Liberce k projednání na zasedání 
zastupitelstva města. 

Termín: 29.3.2012 

USNESENÍ Č. 219/2012 

Podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z ,,Fondu Asekol" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z ,,Fondu Asekol“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit podání přihlášky do 
Grantového řízení - Žádost o příspěvek z ,,Fondu Asekol“. 

T: duben 2012 

USNESENÍ Č. 220/2012 

Uplatnění žádosti o dotaci  SFDI ČR - „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty 
podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická"   

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení č. 130/2012 ze 4. schůze rady města konané dne 14. 2. 2012  
2. odst. v plném znění - citace zrušované části  
 
uplatnění žádosti o dotaci na akci „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 
v Liberci, ulice Vratislavická“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR,          
 
která se nahrazuje tímto novým zněním  
  
2. uplatnění žádosti o dotaci na akci „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice  
    III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR  
     v druhém kole vyhlašování dotace,          
a 
v ukládací části v odst.1  z r u š u j e  KT 16.3.2012,   
 
který je nahrazen KT 06/2012. 
 
Ostatní části usnesení zůstávají v plné platnosti.  
 

USNESENÍ Č. 221/2012 

Revitalizace Soukenného náměstí - realizace stavby       

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu  

a  s c h v a l u j e  

variantu   
A. zahájit realizaci akce „Revitalizace Soukenného náměstí“ v souladu s uzavřenou smlouvou o 

dílo a dodatku č. 1 dle rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, kdy dodavatelem stavby je 
firma SYNER, s.r.o., IČ: 48192516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01,     

 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM): 
 
dle varianty A  
A.1) projednat s dodavatelem stavby SYNER, s.r.o., IČ 48192516, se sídlem Dr. Milady     
        Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s přesnou   
        specifikací prací a následně tento dodatek předložit radě města ke schválení 

T: 04/2012 
 

USNESENÍ Č. 222/2012 

Revitalizace Rochlice - ul. Haškova  

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 „Revitalizace Rochlice - ul. 
Haškova“ - dodavatel stavby: EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: se sídlem: 
Národní 138/10, 110 00 Praha s nabídkovou cenou 8,797.380,- 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 příslušných rozhodnutí zadavatele o vyloučení 

uchazeče SIZ s.r.o., IČ: 27265480, Velké Hamry 694, 468 45, z další účasti z otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice - ul. Haškova“   

T: ihned 
 

2. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – 
ul. Haškova“ - dodavatel stavby, a to vítězi řízení společnosti EUROVIA CS, a.s.; IČ: 
45274924, se sídlem: se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha   

T: ihned 
 

3. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice - ul. Haškova“ - 
dodavatel stavby, všem účastníků výběrového řízení   

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

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice - ul. Haškova“ - dodavatel 
stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  
EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha, po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 223/2012 

Plánovací smlouva - Horská - “Slunný palouk“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Ing. Ivo Barkem a Jaroslavou Barkovou; Ing. 
Ladislavem Jančekem; Petrem Salabou; Ing. Jaroslavem Balatkou a Ing. Zuzanou Balatkovou,  a 
Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“   

a  u k l á d á   

 
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení   

T: 03/2012 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke kontrole  

T: 04/2012 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 04/2012 
 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení  

KT: 01/2014 

USNESENÍ Č. 224/2012 

Novostavba RD na pozemku p. č. 157/1 v k. ú. Radčice 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o situaci ve věci novostavby RD na pozemku p. č. 157/1 v k. ú. Radčice  

n e s c h v a l u j e  

realizaci novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 157/1 v k. ú. Radčice dle Projektové 
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dokumentace od Ing. Jiřího Fógla do doby vyřešení otázky existence veřejně přístupné účelové 
komunikace na předmětném pozemku a přístupu k okolním pozemkům 

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
podat písemný podnět silničnímu správnímu úřadu na Magistrát města Liberec, odbor dopravy 
k zahájení řízení o určení statutu a prohlášení existence veřejně přístupné účelové komunikace na 
pozemku p. č. 157/1 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

KT: 03/2012 

USNESENÍ Č. 225/2012 

Zrušení ukládací části usnesení rady města Liberce č. 171/2012 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

ukládací část usnesení rady města Liberce č. 171/2012 a to „předávat informace s tím související 
na odbor hlavního architekta MML“. 

USNESENÍ Č. 226/2012 

Stavebně technický stav budovy Uranu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu  

a  s c h v a l u j e   

vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci obvodového pláště v maximálně finančně 
úsporné variantě budovy Uranu,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. vypracování projektové dokumentace v maximálně finančně úsporné variantě opravy 

obvodového pláště budovy Uranu        

T: 11/2012 
2. vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy obvodového 

pláště budovy Uranu 

T: 10/2012 - kontrolní 
3. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 

zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení včetně 
zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a projektové dokumentace pro zadání stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E - ZAK 
a vyhodnocení předložených nabídek 

T: 04/2012 - kontrolní 
4. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 

dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce opravy 
obvodového pláště budovy Uranu 
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T: 05/2012- kontrolní 
 
5. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení předložit radě města 

ke schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací podmínky pro výběr 
zhotovitele stavby 

T: 12/2012 - kontrolní 
 

USNESENÍ Č. 227/2012 

Úhrady 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 „Modernizace tramvajové tratě Mlýnská - Klicperova“ a „Modernizace tramvajové tratě 
v úseku Klicperova - U Lomu“ 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 „Modernizace tramvajové tratě Mlýnská - Klicperova“ a 
„Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova - U Lomu“ 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: 04/2012 

USNESENÍ Č. 228/2012 

Změna technologie vedení pasportů SML v dikci odboru správy veřejného 
majetku 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiloženou důvodovou zprávu  

a  s c h v a l u j e  

1. realizaci změny technologie vedení pasportů komunikací a veřejné zeleně 
2. výběr dodavatele softwarového zajištění pasportů a to společnost Liberecká IS, a.s. a to 

v celkové hodnotě 287.000,- Kč bez DPH 
3. finanční úhradu z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky havarijní opravy 

komunikací nákladů spojených se službou zavedení, nastavení a migrací dat pasportů do nové 
aplikace ve výši 287.000,- Kč bez DPH   

a  u k l á d á  

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1 .  zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo mezi 
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Statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s. 

T: 04/2012 
 
2. zajistit realizaci změny technologie vedení pasportů a vhodným způsobem informovat radu 

města o dokončení akce 

T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 229/2012 

Dodávka a realizace stavebních a údržbových prací spol. TSML a.s. pro město 
Liberec v roce 2012 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o nabídce TSML, a. s. 

USNESENÍ Č. 230/2012 

Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci – OK 

Souhlas s maximálním počtem HDPE trubek ukládaným do kynety včetně příloží 
a náhrad za věcná břemena 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Výši finanční náhrady pro Vydis a.s. (max 8 HDPE trubek) oceněním dle interních předpisů 
města Liberce pro oceňování věcných břemen a to bez ohledu na typ nebo počet prvků sítě 
elektronických komunikací 

2. Úhradu na účet města Liberce za věcná břemena a to nejpozději do dokončení prací na každé 
etapě, a to před předáním definitivních úprav dotčených povrchů města Liberec, odboru správy 
veřejného majetku 

3. Realizaci bezplatné pokládky 2 HDPE pro město Liberec v celé trase, instalaci mikrotrubiček 
do HDPE, dodávku požadovaného množství kabelových komor a úhradu za věcná břemena na 
pozemcích jiných vlastníků (v případě, že tyto pozemky budou dotčeny i trubkami Vydis a.s.) 

4. Vyslovení souhlasu vlastníka pozemku či stavby dle § 86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro 
celou akci „Propojení zájmových bodů T - Mobile v Liberci - OK“ upuštěno od uzavření 
„Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene“ před vydáním územního rozhodnutí a ze strany 
vlastníka nemovitosti Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
1. ve spolupráci s odborem ekonomiky předložit radě města ke schválení smlouvu o zřízení 

budoucího věcného břemene se společností Vydis,  

Termín: 06/2012 
 

2. ve spolupráci se společností LIS, a.s. a odborem informatiky zajistit technické řešení a 
realizaci přípolože 2 trubek HDPE v celé trase, instalaci mikrotrubiček do HDPE, dodávku 
požadovaného množství kabelových komor a úhradu za věcná břemena na pozemcích jiných 
vlastníků (v případě, že tyto pozemky budou dotčeny i trubkami Vydis a.s.) určenou výhradně 
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pro optickou síť města - Metropolitní síť 

Termín: 12/2013 
 

3. odboru právnímu a veřejných zakázek vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby dle § 86 
odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Propojení zájmových bodů T - Mobile 
v Liberci - OK“ s podmínkou uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene“ a 
úhrady ceny za věcné břemeno elektronických komunikací před vydáním předávacího 
protokolu definitivních úprav dotčených povrchů komunikací městu Liberec výše uvedené 
akce 

Termín: ihned 
 

Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost p. Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 231/2012 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu SML za rok 2011 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se závěrečnou zprávou o hospodaření Ekofondu v roce 2011 

a  u k l á d á  
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit závěrečnou zprávu na jednání           
zastupitelstva města dne 29.3.2012. 

USNESENÍ Č. 232/2012 

Národní rozvojový program mobility 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1) předložený návrh tří základních bezbariérových tras pro „Národní rozvojový program 
mobility pro všechny“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
hlavního architekta zahájit přípravné práce na podkladech pro „Národní rozvojový program 
mobility pro všechny“ 
1) koncepční dokument základních tras 
2) rozpracování dílčí trasy č. 1 tj. úseku (Historická budova radnice – Krajská nemocnice) 
3) vhodným způsobem informovat radu města o dalším postupu 

T: 04/2012 

USNESENÍ Č. 233/2012 
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Uzavření Dodatku č. 1 (8009/2012/7) ke Smlouvě o výpůjčce kancelářských 
prostor v budově Uranu pro Úřad práce ČR na dobu neurčitou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 (8009/2012/7) ke Smlouvě o výpůjčce kancelářských prostor č. 
8009/2012/3 v budově Uranu pro potřeby Úřadu práce ČR na dobu neurčitou, platného od 
1.4.2012, z důvodu změny pronajatých kancelářských prostor a navýšení počtu pracovníků Úřadu 
práce ČR; 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, uzavřít 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 8009/2012/3 s Úřadem práce ČR. 

Termín: do 31.3.2012 

USNESENÍ Č. 234/2012 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 2. 2012 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 23. února 2012 primátorku, náměstky primátorky, tajemníka MML a předsedu komise 
pro rozvojové projekty a výběr investorů, ředitele společností s majetkovou účastí města, vedoucí 
odboru MML. 

  

USNESENÍ Č. 235/2012 

Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Liberci na období 2012 – 2016 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s předloženým návrhem na volbu JUDr. Jarmily Drtinové do funkce přísedící Okresního soudu 
v Liberci dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1) Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedící Okresního soudu v Liberci;  

Termín: 29.3.2012 
2) Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 

zajistit pozvání navržené kandidátky na zasedání zastupitelstva města dne 29.3.2012. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 236/2012 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2012 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

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

Uzavření dodatku č. 20 k rámcové smlouvě č. 23740590 mezi T - Mobile Czech 
Republic a Statutárním městem Liberec a pověření k podpisu dokumentu 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze rady města. 
 

 

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

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do příští schůze rady města. 
 

USNESENÍ Č. 237/2012 

Poskytnutí účetních knih spol. SAJ a SAL zastupitelům 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s postoupením této záležitosti nadřízeným orgánům k vydání stanoviska, z důvodu 
nejednoznačnosti právních výkladů. 

USNESENÍ Č. 238/2012 

SAJ a.s. - Zadání vlastníka, zpráva o činnosti představenstva 

Rada města po projednání e funkci valné hromady dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zadání vlastníka SAJ a.s. 

a  u k l á d á  

předsedovi představenstva zajistit realizaci Zadání vlastníka SAJ a. s. 
 

USNESENÍ Č. 239/2012 

Organizační zajištění 3. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 29. března 2012 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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konání 3. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. března 2012 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2012 – 2016 
4. Změna členů ve finančním a kontrolním výboru 
5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 
6. Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace 

Kulturní služby Liberec, s. r. o. v souvislosti s ukončením stávajícího způsobu jeho 
poskytování k 30. 6. 2011 

7. Návrh Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava 
8. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
9. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberce v roce 

2011 
10. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu SML za rok 2011 
11. Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2012 – 2014, 5. aktualizace 
12. Podnět na pořízení 68. změny Územního plánu města Liberec – úprava textové části územního 

plánu 
13. Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2011 
14. Majetkoprávní operace 
15. Prodej obsazených bytových jednotek formou výběrového řízení s předností nájemce 
16. Prodej volných bytových jednotek formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 

26/2000 Sb. v platném znění 
17. Směna pozemku p. č. 2593/2 v k. ú. Liberec za pozemek p. č. 159/1 v k. ú. Kunratice u 

Liberce 
18. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 
19. Revitalizace Soukenného náměstí – realizace stavby 
20. Plánovací smlouva – Horská – „Slunný palouk“ 
21. Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA, Machnín – Chrastava, úsek 0,000 – 

0,771“ 
22. Povodňové škody na komunikacích 
23. Prodloužení termínu platnosti Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Liberec 
24. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice 
25. REAL SPACE, s. r. o. – žádost o úpravu smluvních podmínek 
26. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt „Parky 

Lidové sady I“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
27. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2011 
28. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 

v Liberci za rok 2011 
29. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 23. února 2012 
31. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

USNESENÍ Č. 240/2012 

Zveřejňování smluvních ujednání uzavřených Statutárním městem Liberec    

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  
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1. záměr zveřejňování smluvních ujednání na webových stránkách Statutárního města Liberec 
s účinností od 1.5.2012 

 
2. schéma členění zveřejňovaných smluvních ujednání dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě 

a její příloze č. 1  
  

u k l á d á    

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit vhodnou formou přijatá opatření a 
zajistit jejich realizaci 

T: do 20.4.2012  
 
2. Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informačních technologií, vytvořit na webových 

stránkách SML rubriku „Smlouvy SML“ ve schváleném členění 

T: do 20.4.2012  
 
3. vedoucím odborů MML zajistit předkládání smluv orgánům města se zvláštním ujednáním o 

zveřejnění smluv na webových stránkách města    

T: od 1.4.2012  

USNESENÍ Č. 241/2012 

Výlepové plochy na území města Liberce 

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Technické služby města Liberce, a. s.  

u k l á d á  

představenstvu společnosti Technické služby města Liberce, a. s. v souvislosti se subdodávkou na 
zajištění  výlepových ploch přijetí následujících opatření: 
 
1) Zjistit možnost vypovězení smluvního vztahu, a to včetně možných ekonomických dopadů na 

společnost. Dále dle zjištění rozhodnout na představenstvu následný postup. Zda vstoupit do 
jednání se subdodavatelem a pokusit se sjednat nové,  výhodnější podmínky, zejména pak v 
oblasti finančního plnění, či smluvní vztah vypovědět a vypsat nové otevřené výběrové řízení. 

2) Zhodnotit postup managementu TSML a.s. v řešení této zakázky, v případě prokazatelného 
pochybení, vyvodit důsledky. 

3) Přijmout nezbytná opatření k aplikaci "směrnice o veřejných zakázkách"(obdoba tzv. městské 
směrnice) pro TSML a.s.  

4) Informovat RM (valnou hromadu TSML a.s.) 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 242/2012 

Zrušení komise pro rozvojové projekty a výběr investorů 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

komisi pro rozvojové projekty a výběr investorů 

a  u k l á d á   
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Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na zřízení komise pro rozvoj a 
strategické plánování, včetně náplně činnosti komise, návrhu statutu komise, návrhu počtu členů a 
další náležitosti. 

T: 7. schůze RM 2012 
 
 

 

 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I.  Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití příspěvku poskytnutého na 

 činnost organizace Kulturní služby, s.r.o. Liberec, v souvislosti s ukončením 
 stávajícího způsobu jeho poskytování k 30.6.2011“ 

II. Souhrn usnesení a doporučení Komise pro životní prostředí Radě města 
 Liberce 

 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 194/2012 
              
              

 
 
V Liberci dne 27. března 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
        Příloha č.1 

 
poř. 
číslo 

část č.p. adresa č. 
jedn. 

vel. vým. 
(m2) 

cena 
obvyklá 
v místě i 
čase (v Kč) 

nejnižší  
podání  
(v Kč) 

1. 01 74 5. května 
 

003 3+1 76,97 1,230.000,- 1,230.000,- 

2. 01 74 5. května 
 

006 3+1 85,51 1,280.000,- 1,280.000,- 

3. 01 511 Klostermannova  
 

004 2+1 92,32 1,440.000,- 1,440.000,- 

4. 01 1384 Riegrova  
 

001 3+1   80,78 1,270.000,-   1,270.000,-  

5. 03 37 Nám.Beneše 
 

001 3+1  129,53   1,440.000,- 1,440.000,- 

6. 03 37 Nám.Beneše 
 

006 3+1  90,73   825.000,- 825.000,- 

7. 14 792 Borový vrch 
 

019 1+1 38,90 640.000,- 640.000,- 

 
 

Příloha k usnesení č. 194/2012




