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U S N E S E N Í  
Z 5. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 3. 8. 2015 

 

USNESENÍ Č. 635/2015 

Majetkoprávní operace - služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
1. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 

sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 3.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

2. zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá 
právo uložení tlakového kanalizačního potrubí, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2164, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 2163/1, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době 
Brojír Jiří a Brojírová Iva, Brojír Tomáš, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek 

a  u k l á d á  
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 636/2015 

Schválení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec 

Stručný obsah: Důvodem předložení materiálu je zrušení výběrového řízení na zakázku malého 
rozsahu, protože ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky uchazečů. Vzhledem 
k naléhavosti řešení situace s přihlédnutím na fakt, že tyto opravy kanalizace lze provádět pouze 
mimo provoz školy, tak odbor majetkové správy oslovil firmy k p římému podání nabídky. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání 
veřejné zakázky na realizaci zakázky „ZŠ Na výběžku – oprava ležaté kanalizace“, 

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to firmu Evosa spol s r.o. Frýdštejn, IČ: 18384501, 
která předložila nejvýhodnější nabídku, 

3. uzavření smlouvy o dílo s firmou Evosa spol s r.o. Frýdštejn, Frýdštejn 72, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou, IČ:18384501., s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 
1.552.587,- Kč bez DPH, dle nabídky (příloha č. 1), 

a  u k l á d á  
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s firmou Evosa spol s r.o. 
Frýdštejn, Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ:18384501 

T: 10. 8. 2015 

USNESENÍ Č. 637/2015 

Schválení projektových fiší (záměrů) v rámci Integrovaného plánu rozvoje území 
Liberec - Jablonec nad Nisou 

Stručný obsah: Nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 
vyhlásil po schválení Řídícím výborem IPRÚ v termínu 24. 7. 2015 až 13. 8. 2015 předvýzvu na 
projektové záměry do IPRÚ. Podané projektové záměry (formou fiší) budou vyhodnoceny 
a nositel z vybraných klíčových záměrů sestaví vlastní IPRÚ. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
záměry projektových fiší statutárního města Liberec do předvýzvy Integrovaného plánu rozvoje 
území Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlášené 24. 7. 2015 

 Projektová fiše 
1. Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v Liberci (IPRÚ 4) 

2. 
Systémy řízení městského silničního provozu, zavádění ITS na městské silniční síti 
a zřizování a úprava bezpečných chodníků v Liberci (IPRÚ 5) 

3. 
Terminál u autobusového nádraží vč. parkovacího domu a zázemí autobusového 
nádraží (IPRÚ 6) 

4. Sociální bydlení (IPRÚ 7) 
5. Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost (IPRÚ 8) 



 
 
 

3

6. Zázemí pro spolkovou činnost ve čtvrtích (IPRÚ 9) 
7. Rozvoj sociálního podnikání v regionu (IPRÚ 10) 

8. 
Navýšení kapacity MŠ v Liberci (Beruška, Stromovka, Pastelka Ostašov, Nová ruda, 
Motýlek), (IPRÚ 11) 

9. 
Úpravy pozemků předškolního vzdělávání pro interaktivní výuku a sociální inkluzi 
(IPRÚ 12) 

10. 
Rekonstrukce ZŠ v Liberci pro zlepšení klíčových kompetencí (polytech. vzdělávání, 
jazyky,…) – Náměstí Míru, Kaplického, Broumovská, 5. Května (IPRÚ 13) 

11. Zlepšení konektivity ZŠ a MŠ v Liberci včetně připojení k internetu (IPRÚ 14) 

12. 
Úpravy školních pozemků vybraných škol – interaktivní zahrada pro výuku 
přírodovědných a jiných odborných předmětů (IPRÚ 15) 

13. Magistrát města Liberce jako společensky odpovědný zaměstnavatel (IPRÚ 16) 

14. 

Prostory pro ranou péči 
Zajištění prostor pro poskytování terénních a ambulantních služeb rané péče rodinám 
a jejich dětem se zdravotním postižením – ve spolupráci se Střediskem pro ranou 
péči Liberec o.p.s. (IPRÚ 17) 

15. Sociální informační centrum (SIC), (IPRÚ 18) 
16. Řešení parkování ve vybraných exponovaných lokalitách města (IPRÚ 19) 
17. Prostupné bydlení města Liberec (IPRÚ 20) 

18. 
Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj klíčových dovedností (polytechnické 
dovednosti) DDM Větrník včetně rovného přístupu (IPRÚ 21) 

a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit dopracování schválených fiší dle 
připomínek radních a podání uvedených projektových fiší do předvýzvy Integrovaného 
plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlášené v termínu 24. 7. 2015 - 13. 
8. 2015 

T: max. 13. 8. 2015 

USNESENÍ Č. 638/2015 

Revitalizace Rochlice – úprava komunikací 

Zpřesnění údajů v žádosti o dotaci z IOP 5.2a 

Stručný obsah: Důvodem předložení materiálu je doručení Výzvy k doplnění nebo zpřesnění 
údajů v žádosti o finanční podporu z IOP od poskytovatele dotace, ve které poskytovatel dotace 
požaduje zpracování nového Potvrzení o výběru projektu. 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  
1. část usnesení č. 534/2015, a to bod 

1. Realizaci projektu „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní křižovatka 
Dobiášova-Krejčího“ s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji 10, 325. 136,70 Kč 
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, který bude 
spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 5.2 a) 

2. část usnesení č. 535/2015, a to bod 
1. Realizaci projektu „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova - úsek 
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Vratislavická-Krejčího“ s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji 
25,055.195,01 Kč v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice, který bude spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu, 
oblasti podpory 5.2 a) 

3. část usnesení č. 536/2015, a to bod 
1. Realizaci projektu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 
s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji 12, 542. 681,99 Kč v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, který bude spolufinancovaný 
z Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 5.2 a) 

s c h v a l u j e  
1. Realizaci projektu „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní 

křižovatka Dobiášova-Krejčího“ s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji 
10 325 136,70 Kč v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice, který bude spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu, oblasti 
podpory 5.2 a), v podobě žádosti finalizované dne 8. 7. 2015 

2. Realizaci projektu "Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – 
úsek  Vratislavická-Krejčího" s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji 
25.055.195,01 Kč v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště 
Rochlice, který bude spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu, oblasti 
podpora 5.2 a), v podobě žádosti finalizované dne 8. 7. 2015 

3. Realizaci projektu "Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova" 
s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji 12.542.681,99 Kč v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice, který bude spolufinancovaný 
z Integrovaného operačního programu, oblasti podpora 5.2 a), v podobě žádosti finalizované 
dne 8. 7. 2015 

a  u k l á d á  
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit zpracování nového Potvrzení o výběru projektu a jeho předložení k podpisu 

primátorovi města 

T: srpen 2015 

2. předložit požadované doplnění žádostí na Centrum pro regionální rozvoj ČR 

T: srpen 2015 

USNESENÍ Č. 639/2015 

Udělení plných mocí společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.  

Stručný obsah: Z důvodu uzavření dohody o narovnání mezi společností ELTODO – 
CITELUM, s.r.o., a statutárním městem Liberec by se měly uzavřít plné moci dle přílohy, aby 
společnost ELTODO – CITELUM, s.r.o. mohla plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
První plná moc, dle přílohy číslo 1, se uzavírá k zastupování statutárního města Liberec při 
řešení škodních událostí dle smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního 
a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností 
TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006. 

Druhá plná moc, dle přílohy číslo 2, se uzavírá k zastupování statutárního města Liberec při 
řešení běžné a havarijní údržby, jakož i při projednávání a realizaci obnovy a souvisejících 
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právních věcech týkajících se veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (veřejné 
a slavnostní osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, světelné signalizační zařízení křižovatek 
a přechodů, speciálního a vánočního osvětlení, včetně kabelové sítě) na území statutárního města 
Liberec. V případě této plné moci jedná se zejména o zajišťování legislativních projednání 
a povolení s orgány a institucemi, zejména s Odborem dopravy, oddělením silničním 
a dopravním MSML a Odborem stavebního úřadu MSML a činění všech potřebných úkonů 
souvisejících s odstraňováním závad, kabelových poruch, škod, výměn zařízení a obnovy nátěrů 
vztahující se k těmto zařízením. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
1. udělení plné moci společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k zastupování statutárního města 

Liberec při řešení škodních událostí dle smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, 
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších 
práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec 

2. udělení plné moci společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k zastupování statutárního města 
Liberec při řešení běžné a havarijní údržby dle smlouvy o poskytování služeb, nájmu 
veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě 
dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat plnou moc společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k zastupování statutárního města 
Liberec při řešení škodních událostí dle smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, 
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv 
a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností ELTODO-
CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec a plnou moc společnosti ELTODO-CITELUM, 
s.r.o. k zastupování statutárního města Liberec při řešení běžné a havarijní údržby dle smlouvy 
o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 
31. května 2006 mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec, které 
jsou připojeny jako příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto materiálu 

T: bez zbytečného odkladu. 

USNESENÍ Č. 640/2015 

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace pro DFXŠ Liberec 

Ředitelka DFXŠ po předchozím projednání s hejtmanem LK Martinem Půtou žádá zřizovatele 
v souladu se zřizovací listinou o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na nákup 
nákladního automobilu a technického vybavení pro svoji příspěvkovou organizaci ve výši 
2 300 000,00 Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
podání žádosti o účelovou dotaci pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
o usnesení rady města ředitelku příspěvkové organizace 

T: neprodleně 

Přílohy: 
k usnesení č. 636/2015 
k usnesení č. 639/2015 

V Liberci dne 4. srpna 2015 

Mgr. Jan Korytá ř ,  v. r .  Tibor Batthyány, v. r .  
náměstek primátora primátor města 
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Příloha k usnesení č. 636/2015



Příloha č. 1 – Plná moc k zastupování SML při řešení škodních událostí 

 

PLNÁ  MOC 

 
        Statutární město Liberec, se sídlem Liberec, Nám. Dr. E. Beneše č. 1, PSČ 460 59,  

IČ: 00262978, zastoupené primátorem Tiborem Batthyánym 

 

zmocňuje 

 

tímto společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14,  

142 01 Praha 4, IČ: 25751018, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 66926,  

 

aby zmocnitele, Statutární město Liberec, zastupovala při řešení škodních událostí a 

souvisejících právních věcech týkajících se veřejného osvětlení a světelného signalizačního 

zařízení (veřejné a slavnostní osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, světelné signalizační 

zařízení křižovatek a přechodů, speciálního a vánočního osvětlení, včetně kabelové sítě) na 

území Statutárního města Liberec.  

 

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. je jako správce výše uvedených zařízení 

z titulu Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného a speciálního osvětlení a světelného 

signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností ze dne 31.5.2006 ve znění dodatků 

1 až 3 a na základě této plné moci oprávněna za zmocnitele zejména k jednání s pojišťovnami 

a činit všechny potřebné úkony související s vymáháním škod na výše uvedeném zařízení a 

jejich nápravou, mimo jiné  přijímat doručené písemnosti, podávat návrhy a žádosti, vymáhat 

nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, to vše v rozsahu podle občanského 

soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce.  

 

Tato plná moc platí do odvolání. 

 

V Liberci dne ………………… 

 

 

………………………………… 

Statutární město Liberec 
Tibor Batthyány, primátor 

 

 

 

Výše uvedené zmocnění v celém jeho rozsahu přijímám: 

 

V Praze dne   ………………. 

 

………………………………… 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 

Příloha k usnesení č. 639/2015



 

Příloha č. 2 – Plná moc k zastupování SML při řešení běžné a havarijní údržby 

PLNÁ  MOC 

 
        Statutární město Liberec, se sídlem Liberec, Nám. Dr. E. Beneše č. 1, PSČ 460 59,  

IČ: 00262978, zastoupené primátorem Tiborem Batthyánym 

zmocňuje 

tímto společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14,  

142 01 Praha 4, IČ: 25751018, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 66926,    

 

aby zmocnitele, statutární město Liberec, zastupovala při řešení běžné a havarijní 

údržby, jakož i při projednávání a realizaci obnovy a souvisejících právních věcech týkajících 

se veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (veřejné a slavnostní osvětlení, 

přisvětlení přechodů pro chodce, světelné signalizační zařízení křižovatek a přechodů, speci-

álního a vánočního osvětlení, včetně kabelové sítě) na území statutárního města Liberec.  

 

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. je jako správce výše uvedených zařízení 

z titulu Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného a speciálního osvětlení a světelného 

signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností ze dne 31.5.2006 ve znění dodatků 

1 až 3 a na základě této plné moci oprávněna za zmocnitele zajišťovat zejména legislativní 

projednání a povolení s orgány a institucemi, zejména s Odborem dopravy, oddělením silnič-

ním a dopravním MSML a Odborem stavebního úřadu MSML a činit všechny potřebné úko-

ny související s odstraňováním závad, kabelových poruch, škod, výměn zařízení a obnovy 

nátěrů vztahující se k výše uvedeným zařízením, jako jsou zvláštní užívání komunikace, sta-

vební projednání, mimo jiné přijímat doručené písemnosti, podávat návrhy a žádosti, vymáhat 

nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, to vše v rozsahu podle občanského 

soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce.  

Tato plná moc platí do odvolání. 

V Liberci dne ………………… 

 

………………………………… 

Statutární město Liberec 
Tibor Batthyány, primátor 

 

Výše uvedené zmocnění v celém jeho rozsahu přijímám: 

 

V Praze dne   ………………. 

 

 

………………………………… 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 

Příloha k usnesení č. 639/2015




