
 
 
 
 
 

1

 
 

U S N E S E N Í  
ZE 7. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 3. 4. 2012 

USNESENÍ Č. 247/2012 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

Rada města po projednání  

v y d á v á  

Směrnici rady města pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 4. dubna 2012  

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat o vydání směrnice pracovníky 
Magistrátu města Liberec. 

USNESENÍ Č. 248/2012 

Směrnice k postupu při poskytování veřejné podpory SML 

Rada města po projednání  

v y d á v á  

Směrnici rady města k postupu při poskytování veřejné podpory SML s účinností od 4. dubna 
2012   

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat o vydání směrnice pracovníky 
Magistrátu města Liberec. 

USNESENÍ Č. 249/2012 

Aktualizace vnitřních směrnic Statutárního města Liberec    

Rada města po projednání  

v y d á v á  

1. Směrnici rady města č. 02 RM Podpisový řád Statutárního města Liberec  
2. Směrnici rady města č. 03 RM Zásady čerpání propagačních materiálů Statutárního města 

Liberec 
3. Směrnici rady města č. 05 RM Zásady práce Statutárního města Liberec s peticemi, stížnostmi 

a podněty občanů  
4. Směrnici rady města č. 06 RM o postup k zabezpečení svobodného přístupu k informacím 
5. Směrnici rady města č. 07 RM pro užívání znaku a loga Statutárního města Liberce a loga 

Evropské město sportu 2012 jinými subjekty   
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u k l á d á    

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

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 250/2012 

Majetkoprávní operace - MO Liberec Vratislavice nad Nisou 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení přípojky dešťové 
kanalizace, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 422/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou  na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské  sítě ve prospěch vlastníka p. p. č. 531/1 v k. ú Vratislavice 
nad Nisou, pana Milana Jankuje, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 5.000,- Kč bez DPH  a za podmínek stanovených technickým 
odborem. 
    
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení VN, umístění 2 
sloupů, přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 590 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 34.000,- Kč bez DPH  a za podmínek 
stanovených technickým odborem. 
   
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu pro opravy a údržbu na p. p. č. 590 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 65.000,- Kč bez DPH a za podmínek 
stanovených technickým odborem. 
  
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu, 
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 pan Jaroslav Mach) za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 15.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým 
odborem. 

 
II. Změna usnesení 
Rada města po projednání :  
a) zrušuje usnesení č. 657/2011/II/5 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 p. p. č. 2790/1 a p. p. č. 2790/2 v k. ú Vratislavice nad Nisou, pana 
Miloslava Kašpara, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve 
výši 3.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.  
s o u h l a s í 
s majetkoprávními operacemi pod bodem: 
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III. Záměr prodeje pozemků  
Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p. p. č. 2772/1, 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 130.300,- Kč, formou výběrového řízení. 
 
IV. Záměr směny pozemků 
Rada města po projednání souhlasí se záměrem budoucí směny pozemků v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, při ul. Náhorní, a to části p. p. č. 94/5 ve vlastnictví Vítězslava a Jarmily Halbichových, za 
p. p. č. 99/1, část p. p. č. 94/1 a část p. p. č. 105/1 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 262978. 
 
V. Prodej pozemků 
1. 1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1149/5 a 1147/6, oddělených z p. p. č.     
        1147 a 1149 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k. ú.     
         Vratislavice nad Nisou, manželům Kamilovi a Tereze Podholovým,  
za kupní cenu 332.501,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy,  
         termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města  
        Liberec.  

 
1. 2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p. p. č.              
        1147 dle GP č. 3189 - 320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice      
        nad Nisou, manželům Bedřichovi a Andree Vyčítalovým, za kupní cenu 228.600,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín     
        podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
 
2. 1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/5, oddělené z p. p. č. 1545/1 dle      
        GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou,     
        manželům Janovi a Mileně Hoškovým, za kupní   
       cenu 5.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne   
       schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
2. 2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/6, oddělené z p. p. č. 1545/1 dle       
        GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou,    
        manželům Janovi a Heleně Prantlovým, za  
        kupní cenu 4.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode  
       dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  
 
2. 3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/7, oddělené z p. p. č. 1545/1 dle  
        GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou, paní  
       Evě Havránkové, za kupní cenu 4.500,- Kč,  
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení  
       majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
2. 4. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/8, oddělené z p. p. č. 1545/1 dle  
        GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou, panu  
        Zdeňku Vackovi, za kupní cenu 4.500,- Kč,  
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení  
       majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
2. 5. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/9, oddělené z p. p. č. 1545/1 dle  
        GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou, panu  
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       Vlastimilu Janků, za kupní cenu 4.100,- Kč,  
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení  
       majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
2. 6. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/10 a 1545/11, oddělených z p. p.  
        č. 1545/1 dle GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice  
        nad Nisou, manželům Martinovi a Veronice Klozovým,  
za kupní cenu 9.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do  
       45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
2. 7. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1545/12, oddělené z p. p. č. 1545/1 dle     
        GP č. 3190 - 321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k. ú. Vratislavice nad Nisou, panu   
        Vítězslavu Procházkovi, za kupní cenu 4.700,-  
        Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení  
        majetkoprávní operace Zastupitelstvem města. 
 
 
3. 1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p. p. č. 1004/3, při ul. Prosečská v k. ú.   
        Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým,  
za kupní cenu 124.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín  
        podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

a  u k l á d á   

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

USNESENÍ Č. 251/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Pronájem pozemku 
Rada města dne 3.4.2012 schvaluje pronájem a výpůjčku části pozemku p. č. 1669/1 - 200m2 

(zahrádka - nájem)  a 280 m2  (údržba pozemku - výpůjčka), k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou 
za roční nájemné 2.200,- Kč pro paní Zdeňku Holubovou,  
 
II. Bezúplatný převod pozemku 
Rada města dne 3.4.2012 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 983/1 v k. ú. Růžodol I. 
z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, Husitská 1024/11a, 130 00 
Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec 1, IČ: 262978 
 
III. Pronájem nebytového prostoru 
Rada města dne 3.4.2012 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže v ul. Seniorů 1208, 
Liberec 30, pro Antonii Komínkovou, nájemné 500,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu 
neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.             
                                                    
IV. Změny usnesení 
1. Rada města dne 3.4.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 482/04/II/2 ze dne 14.9.2004 
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b) schvaluje zřízení věcného břemene na p. p. č. 2481/1, ostatní plocha, v k. ú. Liberec, 
spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2481/16 a p. č. 2485 a 
objektu č. p. 657, Liberec I - Staré Město, na pozemku p. č. 2485, zastavěná plocha, jejichž 
vlastníkem je v současné době Ještědská sportovní spol. s. r. o., IČ: 4778 3176, Tržní nám. 1338, 
Liberec 1 a kteréhokoliv dalšího vlastníka za cenu 204,- Kč/m2 bez DPH. 
 
2. Rada města dne 3.4.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 703/2011/VII/2/1 ze dne 18.10.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2944, 2945/5, 6036, 2945/4, 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 podmínky složení zálohy ve výši 500,- Kč bez 
DPH  a zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2944, 2945/7,  k. ú. Liberec, na dobu existence stavby 
plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,  
IČ: 27295567 za podmínky složení zálohy ve výši 500,- Kč bez DPH.   
 
3. Rada města dne 3.4.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 574/2011/VIII/7 ze dne 30.8.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 642/2, 642/3, 652/4, 653 k.  ú. Staré Pavlovice, na dobu existence 
stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 32.500,- Kč bez DPH. 
 
4. Rada města dne 3.4.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 67/2012/I/13 ze dne 31.1.2012 
b) schvaluje  zřízení věcného břemene strpění uložení inženýrských sítí, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 67/1, 34, 909, 946  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. 

 
V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.  č. 546/1, 546/16 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 15.600,- Kč bez DPH.  
2. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodní  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2945/5, 6036, k. ú. Liberec 
na dobu existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 500,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 3.4.2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5786/1, k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  
4. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a 
přípojky NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1292, k. ú. Rochlice u 
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
1284/1, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné době DP REAL IMMO s. r. o., Preslova 
700/76, Brno, PSČ 602 00, IČ: 27753816, za podmínky složení zálohy ve výši 10.400,- Kč bez 
DPH. 
5. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní, kanalizační  
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přípojky  a přípojky NN, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1402/3, 1403/1, k. 
ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1402/1, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné době PROPERTY REAL 
INVEST s. r. o., Preslova 700/76, PSČ 602 00 Brno, IČ: 27744426, za podmínky složení zálohy 
ve výši 30.000,- Kč bez DPH. 
6. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1519/2 k. ú. Rochlice u Liberce 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.  
7. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodních a 
plynovodních  přípojek, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 650/1, k. ú. Dolní 
Hanychov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 
8/4, 8/8, 8/2, 8/7, 8/9, 10/2, k. ú. Dolní Hanychov, kterým jsou v současné době Seifert Václav, 
Seifertová Schmidtová Eva, Vencálek Ladislav a Vencálková Helena, za podmínky složení zálohy 
ve výši 2x 10.000,- Kč bez DPH. 
8. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení  
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 681,  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.  
9. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení přípojek 
inženýrských sítí, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 415/5, k. ú. Janův 
Důl u Liberce na dobu existence  stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č. 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6 v k. ú. Janův Důl u Liberce a staveb bez čp/če na 
pozemcích 391/4, 391/2, 391/3, 391/6 , kterým je v současné době NH reality & development s. r. 
o., Kmochova777/12, Liberec 14, 460 14, IČ: 28743202, za podmínky složení zálohy ve výši 
50.000,- Kč bez DPH. 
10. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL a STL 
plynovodu a plynovodních přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
415/5, k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy 
ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 
11. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1137/75, 1137/78, 
1282/1, 1283/1, 1379/1, 1379/5, 1398, 1429/1 k. ú. Ruprechtice a na pozemcích p. č. 35, 50/1, 
91/1, 91/2, 91/3, 93/4, 100/1, 100/3, 117/1, 117/2, 148, 161, 184, 189, 210/1, 226, 244/51, 244/53, 
245/1, 246, 255, 903/1, 920/8, 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 2,192.250,- Kč bez DPH.  
12. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1048/1 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 12.500,- Kč bez DPH.  
13. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1682/1, 1718, 1682/61, k. ú. 
Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 1715/1, k. ú. Starý Harcov, kterým je v současné době DP REAL IMMO s. r. o., Preslova 
700/76, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 27753816, za podmínky složení zálohy ve výši 32.880,- Kč bez 
DPH. 
14. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodních a 
kanalizačních  přípojek, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 756, k. ú. Horní 
Hanychov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 
230/1, 230/2, 231, k. ú. Horní Hanychov, kterým jsou v současné době Kadavá Antonietta, , 
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Augstenová Šárka, Kadavý Petr, za podmínky složení zálohy ve výši 134.200,- Kč bez DPH. 
15. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 67 k. ú. Ostašov u 
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 8.000,- Kč bez DPH.  
16. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 297,  k. ú. Ostašov u Lbc  
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 25.000,- Kč bez DPH.  
17. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1158/2 k. ú. Doubí u 
Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.  
18. Rada města dne 3.4.2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a 
vodovodních přípojek, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1583/219, 
1583/174, 1583/183, 1583/170, 1583/164, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Stavebního bytového družstva SEVER, Liberec, Lipová 
596/7, PSČ: 460 31, IČ: 00042579, za podmínky složení zálohy ve výši 5.210,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 252/2012 

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

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

využití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: k budově čp.74, ul. 
Kubelíkova, Liberec 9 na pozemku p. č.3, k. ú. Janův Důl u Liberce a k pozemkům p. č. 3 až p. č. 
7, vše k. ú. Janův Důl u Liberce, za celkovou cenu 18,000.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 253/2012 

Zrušení předkupního práva - Ruprechtická 1224, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytové jednotky č. 1224/2 
a 1224/3 v budově čp. 1224, ul. Ruprechtická, Liberec 1 včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy a na pozemku p. č. 5590, k. ú. Liberec, po zaplacení poplatku za 
bytovou jednotku č. 1224/2 ve výši 2.133,- Kč a za bytovou jednotku č. 1224/3 ve výši 2.858,- Kč. 

 

USNESENÍ Č. 254/2012 

Prodej podniku - MUDr. Olga Zaplatílková 

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

změnu nájemce nebytového prostoru - ordinace v ul. Česká 617, Liberec 23, vyplývající z  
předložené smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 12.9.2011 mezi nájemcem MUDr. Olgou 
Zaplatílkovou, IČ: 49108271 a společností MEDICA SEVER s.r.o., IČ: 63149401. Účinnost 
smlouvy od 2.3.2012. 

USNESENÍ Č. 255/2012 

Centrum pro zdravotně postižené Lib. Kraje o. s. - schválení dodatku k nájemní 
smlouvě 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu výměry a ceny pozemku p. č. 630/1, k. ú. Růžodol I. dodatkem č. 2 pro Centrum zdravotně 
postižených Libereckého Kraje o. s., zastoupené ředitelem Jaroslavem Leškem, IČ: 26593980, se 
sídlem Zahradní 10, 460 01 Liberec 11. 

USNESENÍ Č. 256/2012 

Posílení spolupráce města Liberec s ERN 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

posílení spolupráce města Liberec s ERN a stanovené priority této spolupráce uvedené v důvodové 
zprávě. 

USNESENÍ Č. 257/2012 

Informace komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů o nabídce 
možné spolupráce s organizacemi provozujícími chráněné dílny 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů o nabídce možné spolupráce 
s organizacemi provozujícími chráněné dílny dle důvodové zprávy. 

USNESENÍ Č. 258/2012 

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, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové organizace 
2. Mateřské školy „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěvkové organizace 
3. Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace 
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4. Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace 
5. Mateřské školy „Beruška“, Liberec, Na Pískovně  761/3, příspěvkové organizace 
6. Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové organizace 
7. Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvkové organizace 
8. Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, příspěvkové organizace 
9. Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové organizace 
10. Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace 
11. Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace 

j m e n u j e  

složení konkurzních komisí pro konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů  

1. Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Bc. Irena Kunová  

 
Tajemník konkurzní komise     Marcela Šulcová 

 

2. Mateřské školy „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Věra Kašparová 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 

 

3. Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Marie Koubová 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 

 
 

4. Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Lenka Veverková  
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 
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5. Mateřské školy „Beruška“, Liberec, Na Pískovně  761/3, 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               Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy               Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Monika Winklerová  
  
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 

 

6. Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Bc. Jana Hermanová 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 

 

7. Mateřské školy, „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Libuše Mazačová 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 
 

8. Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Bc. Michaela Kučerová 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 
 

9. Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Kateřina Jágrová 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 
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10. Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková  
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Bc. Marcela Kobíková 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 
 

11. Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 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    Ing. Eva Žižková 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Hana Piňková   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Bc. Ivana Storchová 
 
Tajemník konkurzní komise    Marcela Šulcová 

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: duben 2012 

USNESENÍ Č. 259/2012 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské 
školy zřizované 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 výjimky 
ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 260/2012 

Stanovení výše příplatku za vedení Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, 
Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovený příplatek za vedení Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 
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384 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového 
platového výměru. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 261/2012 

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 
Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti Základní školou, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkovou organizací Krajskému 
úřadu Libereckého kraje o poskytnutí grantu z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 262/2012 

Žádost Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace o souhlas 
s nabytím majetku, pořízeným v rámci realizace projektu "Multifunkční hřiště 
Lesní" v rámci IPRM 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nabytí majetku, který Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace nabude 
v rámci realizace projektu "Multifunkční hřiště Lesní" v rámci 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. 263/2012 

Dopis - odpověď na nabídku dodávky tepla z elektrárny TUROW 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odpovědi na dopis, ve kterém nás p. Bretschneider seznamuje s možností budoucí 
spolupráce v oblasti dodávek tepelné energie z Polské elektrárny TUROW do města Liberec 
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a  u k l á d á    

Ing. Petrovi Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, odeslat p. Bretschneiderovi 
text schválené odpovědi dopisu a být nadále s tímto pánem v kontaktu pro případ jeho trvajícího 
zájmu o prezentování jeho záměru zástupcům Statutárního města Liberec.   

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 264/2012 

Nové názvy ulic 03/2012 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit návrh na pojmenování 8 nových ulic ve městě Liberci, a to v lokalitách: 
1/ Staré Pavlovice, za Kauflandem - Mlýnský vršek, U Kapličky 
2/ Krásná Studánka, u bývalého kravína - Novoveská, Řasnická, Jindřichovická  
3/ Rochlice - u benzinové pumpy, nad ul. Krejčího - Nachová, Purpurová, Tyrkysová dle 
zdůvodnění ve smyslu obsahu důvodové zprávy 

u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit materiál „Nové názvy ulic 03/2012“ ke schválení do zastupitelstva města.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 265/2012 

Záměr zadání dodatečných prací "Bazén Liberec - dodatečné práce č. 4" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1)  záměr projednat zadání dodatečných prací „Bazén Liberec - dodatečné práce č. 4 
  
2)  složení komise pro projednání nabídky: 

 
Lukáš Martin    náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
Petr Schejbal    technický dozor investora 
                                                           (bez hlasovacího práva) 

 
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 
Bc. Linda Jurásková     referent právního odboru 

            Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
 Michaela Pitvorová   stavební technik f. INVESTING CZ spol. s r.o. 
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                                                                       (bez hlasovacího práva) 
 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, svolat jednání za 
účasti navržené komise, provést vyhodnocení jednání a výsledek předložit radě města ke 
schválení. 

T: 04/2012 

USNESENÍ Č. 266/2012 

Vyhlášení výzvy na dotace z Ekofondu SML v roce 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vyhlášením výzvy na dotace z Ekofondu SML v roce 2012 a zveřejněním výzvy na předkládání 
žádostí o dotaci z Ekofondu na webu města a ve Zpravodaji liberecké radnice 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit zveřejnění výzvy na webu města Liberce a ve Zpravodaji liberecké radnice. 

Termín 04/2012 

USNESENÍ Č. 267/2012 

Havarijní stavy na komunikacích 

Komunikační závada na cyklostezce „Winterova - Sokolská“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Oprava havarijního stavu gabionové zdi Winterova ulice Liberec“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací a to firmy 1. Jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., 

Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČ: 49904884   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. na akci "Oprava havarijního stavu gabionové zdi Winterova ulice Liberec" zajistit odeslání 

výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě 1. 
Jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, 
IČ: 49904884 

T: 15.4.2012  
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí "Oprava havarijního 
stavu gabionové zdi Winterova ulice Liberec"  

T: 30.4.2012  
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USNESENÍ Č. 268/2012 

Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez 
uveřejnění“ - dodavatel stavby: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 
1, IČ: 45274924, s nabídkovou cenou 944.075,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci jednacího řízení 

bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění “ 
- dodavatel stavby, a to vítězi řízení společnosti EUROVIA CS, a.s. IČ:  45274 924, se sídlem 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1 

T: ihned 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících z jednacího řízení bez uveřejnění na zakázku 
„Revitalizace Rochlice - vodní prvek“ - dodavatel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA CS, a.s. IČ: 45274924, se 
sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce 

T: 04/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 269/2012 

Termín první seče travních porostů ve městě Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konečné termíny dokončení 1. kola pravidelné seče ploch v majetku Statutárního města Liberce, 
zařazených v pravidelné údržbě včetně jejich termínu ukončení dle jednotlivých intenzitních tříd a 
to:  
 
1. do 31.5.2012 plochy na sídlištích:   

Gagarinova 
Františkov 
Staré a Nové Pavlovice  
Rochlice  
Broumovská 
Kunratická 
Králův Háj 

 

2. do 15.6.2012 plochy na sídlištích: 
a) Zahradní 
b) Ruprechtice 
c) Kmochova - Ostravská 
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d) Horní Kopečná 
e) Vesec 
f) Doubí 
g) Červeného 

 

3. po ukončení seče ploch na sídlištích budou posečeny plochy v IT3 a IT4 nejpozději však do 
10.7.2012 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku Statutárního města Liberec, 
prostřednictvím smluvního zhotovitele prací tj. Technických služeb města Liberce a.s. zajistit 
termínové plnění 1 seče na plochách II až IV třídy IT v souladu se schválenými termíny radou 
města Liberce. 

Kontrolní termín: 07/2012 
  

USNESENÍ Č. 270/2012 

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  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Jiráskova pro držitele ZTP pana Jiřího Stodůlku 
 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Ruprechtická pro držitele ZTP paní Irenu Gleichovou 
 
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Valdštejnská pro držitele ZTP/P Romana Šťastného, zastoupeného 
matkou Ludmilou Šťastnou 
 
4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Kašparova pro držitele ZTP pana Hynka Buchtu 

a  u k l á d á  

     Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jiřího Stodůlku a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Jiráskova 

Termín: duben 2012 
 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Irenu Gleichovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Ruprechtická   
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Termín: duben 2012 

3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P  Romana Šťastného, zastoupeného matkou Ludmilou 
Šťastnou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Valdštejnská                            

Termín: duben 2012 

4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP pana Hynka Buchtu a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Kašparova  

Termín: duben 2012 

USNESENÍ Č. 271/2012 

Revitalizace Soukenného náměstí - změna a využití veřejných záchodků      

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyjádření kulturní a památkové komise nerealizovat kavárnu na Soukenném náměstí. 

USNESENÍ Č. 272/2012 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro A - 
NET Liberec s. r. o., investora pokládky sdělovacího vedení v lokalitách 
Nerudovo náměstí, Matoušova ulice a Cihlářská ulice 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro A - NET Liberec s. r. 
o., IČ: 28687965, se sídlem Hodkovická 109, Liberec XXIII - Doubí, investora pokládky 
sdělovacího vedení v lokalitách Nerudovo náměstí, Matoušova ul., Cihlářská ul. následujícím 
způsobem: 

a. Zpoplatnění  věcného břemena při pokládce HDPE trubek společnosti A-NET Liberec 
s.r.o. na komunikaci Cihlářská dle interního předpisu, platném do 7.2.2011 a to ve výši 
16.830,0 Kč bez DPH a přičtením finančních nákladů s souvisejícími  úkony spojené 
s vkladem do katastru nemovitostí. 

b. Zpoplatnění věcného  břemene při pokládce HDPE trubek společnosti A-NET Liberec 
s.r.o. na komunikaci Matoušova dle interního předpisu, platném do 7.2.2011 a to ve výši 
52.800,0 Kč bez DPH  s přičtením finančních nákladů s souvisejícími  úkony spojené 
s vkladem do katastru nemovitostí. 

c. Jednorázovou úhradu věcného břemene při pokládce HDPE trubek společnosti A-NET 
Liberec s. r. o. na komunikaci U náspu a Nerudova náměstí v e výši 1.000,- Kč a náklady 
za vyhotovení geometrického plánu a související činnosti spojenými s vkladem do 
katastru nemovitostí  

2. V průběhu realizace akce „Oprava komunikace Matoušova“ a akce „Oprava komunikace 
Cihlářská“ finančně přispěje firma A - NET Liberec městu Liberec podle zásad uplatněných 
při realizaci akce Nerudova náměstí na konečnou úpravu povrchů komunikací 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po A-NET Liberec s.r.o., IČ: 28687965, se sídlem 

Hodkovická 109, Liberec XXIII - Doubí úhradu jistiny za věcná břemena v lokalitách 
Nerudovo náměstí, Matoušova ul., Cihlářská dle přijatého usnesení rady města 

Termín: ihned 
 
 
 
2. v souladu s přijatým usnesením požadovat po A - NET Liberec s.r.o., IČ: 28687965, se sídlem 

Hodkovická 109, Liberec XXIII - Doubí uzavření „Dohody o vzájemném postupu a 
financování povrchů zádlažeb“ při realizaci akce „Oprava komunikace Matoušova“ a akce 
„Oprava komunikace Cihlářská“ 

Termín: 06/2012 

USNESENÍ Č. 273/2012 

Realizace projektu „Evidence a hlášení závad na území města Liberce“ 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o novém systému hlášení závad na plochách komunikací a veřejné zeleně  

a  s c h v a l u j e  

1. realizaci projektu „Evidence a hlášení závad na území města Liberce“ 
2. finanční úhradu z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky havarijní opravy 

komunikací nákladů spojených se spuštěním služby ve výši 145.000,- Kč bez DPH;  
3. výběr dodavatele softwarového zajištění služby „Evidence a hlášení závad na území města 

Liberce“ a to společnost Liberecká IS, a. s. a to v celkové hodnotě 145.000,- 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 

Statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s. 

T: 04/2012 
 
2. zajistit realizaci projektu „Evidence a hlášení závad na území města Liberce“ 

T: 08/2012 
 

USNESENÍ Č. 274/2012 

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

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

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

1) výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava 
komunikací“ - I. etapa - zhotovitel stavby: COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 
9, 190 00 Praha 9 s nabídkovou cenou 17,466.962,17 Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

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

nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - 
oprava komunikací“ - I. etapa - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti COLAS CZ, a. 
s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

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

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - 
I. etapa - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení   

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

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - I. etapa - 
zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a po 
jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce 

T: 09/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 275/2012 

Matoušova - oprava komunikace 

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 „Matoušova - oprava 
komunikace“ - zhotovitel stavby: STRABAG, a. s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 
198/21, 150 00 Praha 5 s nabídkovou cenou 5,386.155,54 Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava 
komunikace“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti STRABAG, a. s.; IČ: 
60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

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

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava komunikace“ - 
zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení   
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T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava komunikace“ - zhotovitel stavby, 
předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností 
STRABAG, a. s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, po jejím 
podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 09/2012 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 276/2012 

Národní rozvojový program mobility      

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

1) založení koncepčního dokumentu „Národní rozvojový program mobility pro všechny“  
2) návrh financování koncepčního dokumentu „Národní rozvojový program mobility pro 

všechny“  
3) návrh financování dílčí etapy projektu „Budova radnice - Krajská nemocnice Liberec“ pro rok 

2012 
4) časový harmonogram dílčí etapy projektu „Budova radnice - Krajská nemocnice Liberec“ pro 

rok 2012 
5) zpracovatele „Koncepčního dokumentu národního rozvojového programu mobility pro 

všechny“ - Jana Maděru, IČ: 46034013, Oldřichov v Hájích s nabídkovou cenou 88.800,- Kč 
vč. DPH 

6) pro zajištění inženýrské činnosti pro podání žádosti na Úřad vlády ČR pro akci v programu 
„Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ - Jana Maděru, IČ: 46034013, 
Oldřichov v Hájích s nabídkovou cenou 87.600,- Kč vč. DPH 

7) zpracovatele projektové dokumentu - bezbariérový chodník radnice - nemocnice vč. zajištění 
stavebního povolení projektovou kancelář Nýdrle - Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, Liberec 30 
s předloženou cenovou nabídkou 141.600,- Kč vč. DPH 

8) zpracovatele PD - bezbariérový vstup do zasedací místnosti zastupitelstva města vč. zajištění 
stavebního povolení projektovou kancelář UNION ARCH spol. s. r. o., Liberec, IČ: 41328639 
s nabídkovou cenou 72.000,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,   
 

1) zpracovat koncepční dokument „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ a 
následně jej předložit radě města ke schválení  

T: 04/2012 
 

2) zahájit projekční práce na dílčí části etapy „Budova radnice - Krajská nemocnice“ 

T: ihned  
 

3) v nejbližším rozpočtovém opatření do rozpočtu odboru správy veřejného majetku nárokovat 
finanční částku 400.000,- Kč na zajištění projektových dokumentací a inženýrské činnosti na 
zpracování „Koncepčního dokumentu - národní rozvojový program mobility pro všechny“ a 
dílčí části etapy „Budova radnice - Krajská nemocnice“ 
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T: 04/2012 

USNESENÍ Č. 277/2012 

Přijetí daru  

Technologie světelné signalizace ulice České mládeže 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s uzavřením „Darovací smlouvy“, přijetí daru „Technologie světelné signalizace ulice České 
mládeže“ se společností Nisa OC s. r. o., sídlem Jiráskovo náměstí 6/1981, 120 00, Praha 2,  
IČ: 28950941 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Darovací smlouvy“ pro přijetí daru „Technologie světelné signalizace 
ulice České mládeže“ 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1)   zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Technologie světelné signalizace ulice 

České mládeže“ ke schválení zastupitelstvu města 

T: 04/2012 
 
2) po schválení přijetí daru „Technologie světelné signalizace ul. České mládeže“    

zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

KT: 06/2012 

USNESENÍ Č. 278/2012 

Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2011 – 2012 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2011-2012 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s Městskou policií Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s. vést 

jednání za účelem úpravy stávajícího smluvního vztahu, kterým by se zrušil stávající závazek 
o průměrné míře respektovanosti a nahradil by se novým systémem kontroly nad správou, 
provozem a kontrolou respektovanosti a využití parkovacího systému.   

Termín: 06/2012 
 

Spolupráce odboru správy veřejného majetku a odboru hlavního architekta při 
zpracování územní studie zeleně 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 
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USNESENÍ Č. 279/2012 

Rekonstrukce ulice Ptačí - Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Záměr zajištění přístupu k nemovitostem ve slepé části ulice Ptačí přes pozemky p. č. 1529 a 
1533 v k. ú. Rochlice u Liberce 

2. Provedení diagnostického průzkumu skalního masivu na pozemku č. 1542/2 k. ú. Rochlice u 
Liberce 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledku projednání záměru možnosti 
zajištění přístupu k nemovitostem ve slepé části ulice Ptačí přes pozemky p. č. 1529 a 1533 
v k. ú. Rochlice u Liberce a s výsledky diagnostického průzkumu skalního masivu na pozemku 
č. 1542/2 k. ú. Rochlice u Liberce  

T: 09/2012 

USNESENÍ Č. 280/2012 

Žádost o povolení parkování vozidel PČR  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vyhrazené parkování v ulicích Pastýřská a Krajinská pro služební vozidla Policie České republiky  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Učinit všechny potřebné právní a technické úkony k vyhrazení míst pro služební vozy Policie 

ČR a to dle žádosti Policie ČR 

Termín: 05/2012  
 

2. Vhodným způsobem informovat Policii České republiky o způsobu řešení problematiky jejich 
žádosti 

Termín: 04/2012 

 

USNESENÍ Č. 281/2012 

Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací  

Založení akce, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

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

1)  zadávací podmínky akce „Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací“, dále jen 
projektu, zahrnujícího tři dílčí části: Cihlářská - oprava komunikace“, Dožínková - oprava 
komunikace“ a Košická - oprava komunikace“, 

2) složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele stavebních prací, 
a to: 

Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný   vedoucí odboru SM 
2. Ing. Václav Bahník       odbor SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 
Náhradníci: 
1. Ing. Jitka Píšová   odbor SM 
2. David Studený    odbor SM 
3. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
4. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 
Hodnotící komise: 

Jmenovaní členové: 
1. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
2. Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky 
3. Bc. David Novotný   vedoucí odboru SM 
4. Ing. Václav Bahník              odbor SM 
5. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
6. zástupce komise pro veřejné zakázky   

 
Náhradníci: 
1. Roman Šotola   člen rady města 
2. Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
3. Ing. Jitka Píšová     odbor SM 
4. David Studený   odbor SM 
5. zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
6. zástupce komise pro veřejné zakázky   

a  u k l á d á   

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1) v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit prostřednictvím i externí firmy vyhlášení, 

administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací souvisejících s realizací akce „Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací“ 

T: 30.4.2012 – kontrolní 
2) vhodným způsobem informovat radu města o výsledku výběrového řízení, uzavřít s vítězem 

výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce včetně zajištění technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP 

T: 31.5.2012 - kontrolní 
3) zařadit realizaci akce do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a financovat ji 

z rozpočtu odboru v roce 2012 

T: 31.5.2012 - kontrolní 
 
Zábradlí v majetku města Liberce 
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Pronájem za účelem umístění reklamních zařízení 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 282/2012 

Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost pana Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Žádost pana Jiřího Jaroše ze dne 27.2.2012 ve věci nabídky provozování výlepových ploch ve   
    městě Liberci 
2. Sdělení pana Jaroše ze dne 25.3.2012  

a  s c h v a l u j e  

Záměr umístění a užívání výlepových ploch ve městě Liberci na dalších pozemcích ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec  

a  u k l á d á      

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. V souladu s usnesením rady města Liberec předložit radě města ke schválení smlouvu o 
spolupráci v oblasti výlepu plakátů a souvisejícího servisu se společností Technické služby 
města Liberce a. s., nebo smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a společností 
Jiří Jaroš - Propagace a to na další provozování výlepových ploch ve městě Liberci 

Termín: červen 2012 
 

2. Zajistit stanoviska dotčených odborů samosprávy města Liberce a dotčených orgánů státní 
správy města Liberce a vhodným postupem informovat radu města Liberce 

Kontrolní termín: červen 2012 
 

3. Písemně informovat pana Jiřího Jaroše - Propagace o výsledku projednání jeho žádosti ze dne 
27.2.2012 a 25.3.2012  radou města Liberce 

Termín: duben 2012 

USNESENÍ Č. 283/2012 

Jmenování jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Věru Skřivánkovou a Ing. Milana Šulce do funkce jednatelů společnosti Sportovní areál 
Liberec, s. r. o. 

s t a n o v u j e  

měsíční odměnu jednatelů ve výši 20.000,- Kč 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, vyčlenit příslušné finanční prostředky z rozpočtu   
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    SML na rok 2012 
2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat nově jmenované jednatele. 

              
              

 
 
V Liberci dne 10. dubna 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


