USNESENÍ
Z 11. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 5. 6. 2018

USNESENÍ Č. 654/2018
MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti
Stručný obsah: Změny se předkládají na základě skutečného zaměření inženýrských sítí ve třech
případech, a v jednom případě došlo současně ke změně oprávněného, a v jednom případě se
změnil vlastník oprávněných pozemků.
Rada města po projednání

schvaluje
1. a) zrušení usnesení č. 593/2017/8 ze dne 20. 6. 2017

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu
pro její provozování a udržování na p. p. č. 14 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako
celek, ve prospěch pozemků p. č. 973 a 974 v k. ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou
v současné době [osobní údaj odstraněn], za cenu 2 969 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané
hodnoty v platné zákonné výši,

2. a) zrušení usnesení č. 702/2017/2.b ze dne 18. 7. 2017

b) zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační a vodovodní přípojky,
vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p. p. č. 422/1, 422/2 a 590 v k. ú. Vratislavice
nad Nisou, na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské
sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch pozemků p. č. 1158/1 a p. č. 1158/2
v k. ú Vesec u Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době paní [osobní údaj odstraněn]
a [osobní údaj odstraněn], za cenu 16 716 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši,

3. a) zrušení usnesení č. 89/2016/I/5 ze dne 16. 2. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení zemní přípojky NN, vstupu a vjezdu
pro její provozování a udržování na p. p. č. 605/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti
příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako
celek, ve prospěch pozemku p. č. 601/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je
v současné době [osobní údaj odstraněn] za cenu 6 972 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané
hodnoty v platné zákonné výši,

4. a) zrušení usnesení č. 312/2014/III/2b) ze dne 15. 4. 2014

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení
(NTL plynovodní přípojku), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p. p. č. 794
v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je
plynárenské zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek, pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí
nad Labem, IČ 272 95 567 (investor [osobní údaj odstraněn]), za cenu 5 000 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši,
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a ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení.
P: Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou
T: 31. 12. 2018

USNESENÍ Č. 655/2018
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství na území města Liberce
Stručný obsah: Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se
novelizuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství na území města Liberce. Důvodem vydání je harmonizace pojmů
a odkazů na zákony, u kterých došlo k novelizaci od data vydání původní vyhlášky,
a aktualizace příloh, tj. seznamu místních komunikací a pozemků ve vlastnictví města, z podnětu
Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Rozšířením seznamu zpoplatňovaných
ploch získá městský obvod nástroj k regulaci zvláštního užívání veřejného prostranství na svém
území.
Rada města po projednání

souhlasí
s návrhem Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se novelizuje Obecně
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství na území města Liberce,

a ukládá
předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 28. 6. 2018

USNESENÍ Č. 656/2018
Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2017 a účetní závěrka
statutárního města Liberec za rok 2017
Stručný obsah: Závěrečný účet roku 2017 podrobněji popisuje hospodaření města v roce 2017
a zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení
úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se
v příslušném roce uskutečnily. Materiál obsahuje základní informace o hospodaření
příspěvkových a obchodních společností. Součástí materiálu je rovněž zpráva auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření.
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Rada města po projednání

souhlasí
1. s celoročním hospodařením statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2017 dle
přílohy a to bez výhrad,

2. s finančním vypořádáním statutárního města Liberec za rok 2017 dle přílohy,
bere na vědomí
1. zprávu auditora za rok 2017,
2. účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2017,
a ukládá
předložit závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2017 a účetní závěrku statutárního města
Liberec za rok 2017 zastupitelstvu města ke schválení.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 28. 6. 2018

USNESENÍ Č. 657/2018
Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec - mateřské školy
Stručný obsah: V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na
základě „Metodiky pro schvalování řádných účetních závěrek PO“, schválené usnesením rady
města č. 159/2015 ze dne 3. 3. 2015, předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky
třiceti školských příspěvkových organizací - mateřských škol za rok 2017.
Rada města po projednání

schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2017 mateřské školy dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3:
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, přísp. organizace (IČ 72743301),
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Horská 166/27, přísp. organizace (IČ 72742976),
Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, přísp. organizace (IČ 72742500),
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace (IČ 72741627),
Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, přísp. organizace (IČ 72076950)
Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace (IČ 71207945),
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, přísp. organizace (IČ 72743140),
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace (IČ 72742909),
Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace (IČ 72742828),
Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, přísp. organizace (IČ 72742585),
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (IČ 72742810),
Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (IČ 72743069),
Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, přísp. organizace (IČ 72742348),
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, přísp. organizace (IČ 72742186),
Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace (IČ 72741465),
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Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace (IČ 72741546),
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (IČ 72742895),
Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, přísp. organizace (IČ 72743221),
Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, přísp. organizace (IČ 72741945),
Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, přísp. organizace (IČ 72743051),
Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, přísp. organizace (IČ 72741708),
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, přísp. organizace (IČ 72742666),
Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, přísp. organizace (IČ 72742020),
Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, přísp. organizace (IČ 72741783),
Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, přísp. organizace (IČ 72741864),
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace (IČ 72742101),
Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, přísp. organizace (IČ 46747532),
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace (IČ 72742429),
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, přísp. organizace (IČ 72742747),
Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, přísp. organizace (IČ 66113334),

a ukládá
zajistit zpracování protokolů o schválení účetních závěrek za rok 2017.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 20. 6. 2018

USNESENÍ Č. 658/2018
Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec - základní školy a DDM Větrník
Stručný obsah: V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na
základě „Metodiky pro schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením rady
města č. 159/2015 ze dne 3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky
dvaceti dvou školských příspěvkových organizací - základních škol a Domu dětí a mládeže
Větrník, Liberec (příspěvková organizace školského typu) za rok 2017.
Rada města po projednání

schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2017 základní školy dle příloh č. 1 a č. 2:
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace (IČ 65100280),
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská, příspěvková organizace (IČ 65635612),
Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (IČ 65642368),
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace (IČ 64040364),
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace (IČ 68975147),
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
(IČ 72741554),
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace (IČ 72743212),
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace (IČ 72743379),
Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace (IČ 72741791),
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (IČ 46744924),
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace (IČ 72741716),
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Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace (IČ 71294988),
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace (IČ 46744908),
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (IČ 68974639),
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace (IČ 70884978),
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace (IČ 72743131),
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace (IČ 64040402),
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace (IČ 65642376),
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace (IČ 46746757),
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace
(IČ 65642350),
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace (IČ 64040445),
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace (IČ 72742038).
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace (IČ 712 94511),

a ukládá
zajistit zpracování protokolů o schválení účetních závěrek za rok 2017.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 20. 6. 2018

USNESENÍ Č. 659/2018
Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec - kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy Liberec
Stručný obsah: V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na
základě „Metodiky pro schvalování řádných účetních závěrek PO“, schválené usnesením rady
města č. 159/2015 ze dne 3. 3. 2015, předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky
7 příspěvkových organizací za rok 2017 - Botanické zahrady Liberec, Zoologické zahrady
Liberec, Divadla F. X. Šaldy Liberec, Naivního divadla Liberec, Centra zdravotní a sociální péče
Liberec, Komunitního střediska KONTAKT Liberec a Městských lesů Liberec.
Rada města po projednání

schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec za rok 2017 dle
přílohy:
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079677),
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079651),
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083143),
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083178),
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (IČ 65100654),
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (IČ 27336751),
Městské lesy Liberec, p. o. (IČ 72053984),

a ukládá
zajistit zpracování protokolů o schválení účetních závěrek za rok 2017.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 20. 6. 2018
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USNESENÍ Č. 660/2018
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových
vozidel statutárního města Liberce - vyhlášení zadávacího řízení
Stručný obsah: Vzhledem ke končící platnosti stávajících pojistných smluv Statutárního města
Liberce uzavřených dne 7. 10. 2014 s Kooperativa pojišťovnou, a. s. je třeba vyhlásit nové
zadávací řízení na nového pojistitele.
Rada města po projednání

schvaluje
vypsání zadávacího řízení formou nadlimitního řízení "Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti,
havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění za újmu způsobenou provozem motorových
vozidel statutárního města Liberce" v souladu se zněním výzvy k podání nabídek a zadávací
dokumentace dle přílohy č. 1,

jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků:
1. Mgr. Jan Korytář
2. Ing. Zbyněk Karban
3. Ing. Iva Sládková
4. Pavel Kaiser
5. Markéta Pechová

náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace
vedoucí odboru ekonomiky
vedoucí oddělení rozpočtu a pohledávek
vedoucí oddělení informační soustavy a daní
specialista odboru ekonomiky

náhradníci:
1. Tomáš Kysela
2. Ing. Pavla Ondrová
3. Ivana Vohradníková
4. Monika Černíková
5. Petra Větrovcová

náměstek primátora pro technickou správu majetku města
finanční a procesní analytik
referent oddělení rozpočtu a financování
referent oddělení rozpočtu a financování
referent oddělení informační soustavy a daní,

a ukládá
1. v souladu s přijatou zadávací dokumentací zajistit vyhlášení, administrací a vyhodnocení
zadávacího řízení: "Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel statutárního
města Liberce,
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 31. 8. 2018
2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek
zadávacího řízení a nejvhodnějšího dodavatele.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 15. 9. 2018

USNESENÍ Č. 661/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti BDO Advisory, s. r. o.
Stručný obsah: V souvislosti s jednáními, které statutární město vede s teplárenskou skupinou
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(MVV Energie Holding, a. s., respektive společností Teplárna Liberec, a. s.) byla na základě
usnesení RM č. 44/2018 uzavřena smlouva o poradenské činnosti se společností BDO Advisory,
s. r. o. Vzhledem k pozitivnímu jednání s Teplárnou Liberec, a. s. je nutné rozšířit předmět
plnění.
Rada města po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5. 12 Všeobecná výjimka pro radu města ve věci poskytování
poradenských služeb společností BDO Advisory, s. r. o. IČO 27244784,

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti mezi statutárním městem Liberec
a společností BDO Advisory, s. r. o. IČO 27244784 dle přílohy č. 1.

a ukládá
zajistit oboustranné podepsaní dodatku č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti dle přílohy č. 1
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 662/2018
Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
Stručný obsah: Jedná se o prodeje pozemků na základě žádostí občanů, jejichž záměry

byly odsouhlaseny v RM dne 17. 4. 2018 a schváleny ZM byly dne 26. 4. 2018. Kupující
se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s prodejem pozemku p. č. 1909/12, o výměře 4 m2, (odděleného z pozemku p. č. 1909/9 dle

Geometrického plánu č. 2260-263/2017 ze dne 19. 12. 2017), k. ú. Starý Harcov, kupujícímu:
[osobní údaj odstraněn], za celkovou kupní cenu 2 420 Kč (včetně 21% DPH ve výši 420 Kč),
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,

2. s prodejem pozemku p. č. 4756/2, o výměře 26 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu: [osobní údaj
odstraněn], za celkovou kupní cenu 30 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města
Liberec,

3. s prodejem pozemku p. č. 1567/13, o výměře 7

m2

, (odděleného z pozemku p. č. 1567/9 dle
Geometrického plánu č. 2710-64/2018 ze dne 6. 3. 2018), k. ú. Ruprechtice, kupujícímu: [osobní
údaj odstraněn], za celkovou kupní cenu 7 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města
Liberec,

4. s prodejem pozemku p. č. 1143/2, o výměře 19 m2, k. ú. Krásná Studánka kupujícím: manželé

[osobní údaj odstraněn], za celkovou kupní cenu 6 050 Kč (včetně 21% DPH ve výši 1 050 Kč),
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,
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a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 28. 6. 2018

Majetkoprávní operace - výkup pozemku - Preciosa, a. s.
Stručný obsah: Výkup je navržen na základě žádosti odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
o výkup pozemku p. č. 4919/3, k. ú. Liberec ve vlastnictví Preciosy, a. s., za účelem rozšíření
skateparku.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 663/2018
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 2721/8, k. ú. Liberec
Stručný obsah: Rada města dne 13. 2. 2018 souhlasila a zastupitelstvo města dne 22. 2. 2018
schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 2721/8, k. ú. Liberec, za cenu stanovenou na základě
znaleckého posudku ve výši 906 000 Kč. Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, ale
když zjistil, že na pozemku nelze stavět, svou přihlášku vzal zpět. Vlastníci bytových jednotek
v související budově se dohodli, že by předmětný pozemek jejich společenství odkoupilo, ale
vzhledem k jejich finančním možnostem i skutečně možnému využití pozemku mohou zaplatit
pouze cenu stanovenou dle interního předpisu, tj. za cenu ve výši 447 000 Kč.
Rada města po projednání

zrušuje
usnesení Rady města Liberec č. 201/2018, bod 1. ze dne 13. 2. 2018,

souhlasí
se záměrem prodeje pozemku p. č. 2721/8, o výměře 529 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu:
Společenství vlastníků jednotek „Husova 50“, IČ: 254 59 678, se sídlem Husova 254/50, Liberec V
– Kristiánov, 460 05 Liberec, za celkovou kupní cenu 547 170 Kč (včetně 21 % DPH ve výši
100 170 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,

a ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 28. 6. 2018
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USNESENÍ Č. 664/2018
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku
Stručný obsah: Jedná se o opakovanou žádost vlastníka pozemku p. č. 941/27. V roce 2016 mu
tato žádost nebyla schválena z důvodu změny v návrhu nového ÚP – změna funkčního využití
předmětného pozemku na plochy bydlení, tudíž i předpokládané navýšení ceny. Žadatel tedy
žádá o odkup pozemku znovu s tím, že je ochoten akceptovat i tuto zvýšenou cenu.
Rada města po projednání

souhlasí
se záměrem prodeje pozemku p. č. 941/14, o výměře 66 m2, k. ú. Krásná Studánka, formou
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 941/27, k. ú. Krásná Studánka, za
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 33 000 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné aktuální výši,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 28. 6. 2018

USNESENÍ Č. 665/2018
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
Stručný obsah: Celkem se jedná o 2 případy žádostí o pronájem pozemků.
Rada města po projednání

schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 1495/1, o výměře 20 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou,
za roční nájemné 700 Kč, pro [osobní údaj odstraněn],

2. pronájem části pozemku p. č. 754/2, o výměře 155 m2, k. ú. Dolní Hanychov, za účelem zahrady, na
dobu neurčitou, za roční nájemné 1 550 Kč pro pana [osobní údaj odstraněn],

a ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 8. 2018

USNESENÍ Č. 666/2018
Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemků
Stručný obsah: Celkem se jedná o 3 případy žádostí o pacht a výpůjčku části pozemků ve
vlastnictví statutárního města.
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Rada města po projednání

schvaluje
1. pacht části pozemku p. č. 1283/1, o výměře 250 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, za roční pachtovné
2 500 Kč, na dobu neurčitou, pro [osobní údaj odstraněn],

2. pacht části pozemku p. č. 1283/1, o výměře 200 m2 (zahrádka), za roční pachtovné ve výši 2 000 Kč
a výpůjčku části pozemku p. č. 1283/1, o výměře 150 m2 (údržba pozemku), vše v k. ú. Rochlice
u Liberce, na dobu neurčitou, pro [osobní údaj odstraněn],

3. pacht části pozemku p. č. 387/10, o výměře 270 m2 (zahrádka), za roční pachtovné ve výši 2 700 Kč
a výpůjčku části pozemku p. č. 387/10, o výměře 200 m2 (údržba pozemku), vše v k. ú. Radčice
u Krásné Studánky, na dobu neurčitou, pro [osobní údaj odstraněn],

a ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv a smluv o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 8. 2018

USNESENÍ Č. 667/2018
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti o výpůjčku pozemku v Rudolfově za účelem jeho
údržby, ale přes předmětný pozemek vede přístupová cesta k lesním pozemkům a výpůjčkou by
mohlo dojít k omezení.
Rada města po projednání

neschvaluje
výpůjčku pozemku p. č. 309/1, o výměře 219 m2, k. ú. Rudolfov, za účelem údržby, na dobu
neurčitou, pro: [osobní údaj odstraněn],

a ukládá
informovat žadatelku o výsledku jednání Rady města Liberec.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 668/2018
Majetkoprávní operace - služebnosti
Stručný obsah: Služebnosti se zřizují na základě NOZ ve prospěch žadatelů.
Rada města po projednání

schvaluje
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
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přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 440,
k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch pozemku p. č. 352/2, k. ú. Horní Suchá u Liberce, jehož
vlastníky jsou v současné době: [osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti
činí 5 000 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,

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1018,
k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch pozemku p. č. 764/73, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníky jsou
v současné době: [osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 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,

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení podzemní
přípojky kabelového vedení VN – připojení nové trafostanice, včetně příslušenství, vstup a vjezd
pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1402 k. ú. Růžodol I, ve prospěch pozemku
p. č. 1005/4, k. ú. Růžodol I, jehož vlastníkem je v současné době: Treseburg, s. r. o., Roháčova
188/37, Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 273 71 166. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí
2 450 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,

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové
vedení NN včetně příslušenství), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 394,
k. ú. Karlinky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky
složení zálohy ve výši 2 000 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,

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní
vedení VN a spojka VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 102, p. č. 103,
p. č. 392 a p. č. 394, k. ú. Karlinky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 127 150 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,

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka
podzemního vedení NN a spojka NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 1029/3,
k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná
cena za zřízení služebnosti činí 15 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě
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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,

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. 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 provoz a údržbu na pozemku p. č. 660/1, k. ú. Staré
Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za
zřízení služebnosti činí 15 000 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,

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení přípojky

dešťové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích
p. č. 2509/3 a p. č. 6053, k. ú. Liberec, ve prospěch pozemků p. č. 2511/1 a p. č. 2512, k. ú. Liberec,
jejichž vlastníkem je v současné době MEDICENTRUM, družstvo, Liberec 1, Masarykova 699/9,
PSČ 46001, IČ: 473 11 240. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 20 000 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,

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 314/33,
k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch pozemku p. č. 313/13, k. ú. Horní Hanychov, jehož vlastníkem
je v současné době [osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí
5 000 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,

10. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 6122,
k. ú. Liberec, ve prospěch pozemku p. č. 4293/2, k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době
[osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 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 ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených
usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30. 9. 2018

USNESENÍ Č. 669/2018
Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti
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Stručný obsah: Služebnosti se zřizují na základě NOZ.
Rada města po projednání

schvaluje
1. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 386/2016 - bod 2. ze dne 17. 5. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní
kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 2184/1,
k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou
cenu 77 400 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, po
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

2. a) zrušení usnesení rady města Liberec č. 922/2016 - bod 3. ze dne 1. 11. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní
kabelová přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1673,
k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za
konečnou cenu 2 250 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu,
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

3. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 605/2016 – bod 13. ze dne 19. 7. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce:
uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1000,
k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: GasNet, s. r. o,
se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za konečnou cenu 2 100 Kč,
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská
síť schopna plnit svoji funkci jako celek,
c) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1000,
k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch pozemku p. č. 617/9 k. ú. Horní Hanychov, jehož vlastníkem
je v současné době [osobní údaj odstraněn], za konečnou cenu 1 750 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit
svoji funkci jako celek,

4. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 360/2017 – bod 11. ze dne 18. 4. 2017

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
přípojky podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 1000
a p. č. 1001, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 24729035, za konečnou cenu 17 400 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

5. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 870/2016 – bod 2. ze dne 18. 10. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
přípojky podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 4055,
k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou
cenu 1 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je
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inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

6. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 196/2016 – bod 3. ze dne 22. 3. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
přípojky podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 755,
k. ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za
konečnou cenu 15 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

7. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 824/2015 – bod 5. ze dne 20. 10. 2015

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 183,
k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch pozemku p. č. 185/3, k. ú. Horní Suchá u Liberce,
jehož vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn], za konečnou cenu 1 000 Kč, ke
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna
plnit svoji funkci jako celek,

8. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 824/2015 – bod 4. ze dne 20. 10. 2015

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 183,
k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch pozemku p. č. 185/2, k. ú. Horní Suchá u Liberce,
jehož vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn], za konečnou cenu 1 000 Kč, ke
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna
plnit svoji funkci jako celek,

9. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 95/2016 – bod 7. ze dne 16. 2. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní
a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na
pozemku p. č. 370, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch pozemku p. č. 400/4, k. ú. Horní
Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn], za konečnou cenu
10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

10. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 339/2014 – bod 1. ze dne 15. 4. 2014

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce:
přeložka NTL plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku
p. č. 350/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve prospěch:
GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za konečnou
cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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 ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených
usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30. 9. 2018

14

USNESENÍ Č. 670/2018
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Broumovská
Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek na zakázku „ZŠ Broumovská, Liberec - modernizace
výměníku" byla stanovena do 17. 5. 2018. Následně proběhlo hodnocení a posouzení nabídek.
Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 416/2018 ze dne 3. 4. 2018, předkládán
výsledek zadávacího řízení ke schválení.
Rada města po projednání

schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zakázku dle zákona vedenou v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení s názvem „ZŠ Broumovská, Liberec – modernizace výměníku“ a výběr nejvhodnější nabídky,
kterou podal účastník WARMNIS, spol. s r. o., IČ: 43224679, se sídlem Ovocná 157/2, 460 06
Liberec 6 s nabídkovou cenou 1 680 270,66 Kč bez DPH,

a ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele (příloha č. 1) a rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou (příloha č. 2),
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 22. 6. 2018
2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 13. 7. 2018

USNESENÍ Č. 671/2018
Zrušení zadávacího řízení na zakázku "ZŠ Vrchlického, Liberec - modernizace
výměníku"
Stručný obsah: V souladu s usnesením rady města č. 417/2018 předkládáme radě města
informace o výsledku zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena
nabídka žádného uchazeče. V této souvislosti předkládáme podklady ke zrušení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku“. Radě města
budou předloženy nové zadávací podmínky.
Rada města po projednání

zrušuje
zadávací řízení na zakázku „ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku“ z důvodu, že ve
lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena nabídka žádným uchazečem,
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a ukládá
zajistit zveřejnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na portálu zadavatele.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 11. 6. 2018

USNESENÍ Č. 672/2018
Vypsání zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Vrchlického
Stručný obsah: Předkládáme ke schválení zadávací dokumentaci na zakázku „ZŠ Vrchlického,
Liberec - modernizace výměníku" pro realizaci zadávacího řízení pro výběr dodavatele
technologie výměníku v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek vypsaného formou
zjednodušeného podlimitního řízení. Důvodem pro realizaci zakázky je havarijní stav výměníku
a změna topného média v rozvodech liberecké teplárny.
Rada města po projednání

schvaluje
1. zahájení a realizaci zadávacího řízení zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení dle

zákona o zadávání veřejných zakázek na dodavatele technologie výměníku s názvem
"ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku“,

2. návrh zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou "ZŠ Vrchlického, Liberec –
modernizace výměníku“ dle přílohy č. 1 a č. 2,

jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
Petr Machatý
Jiří Ronec

vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
specialista oddělení technik- energetik oddělení správy objektů a zařízení

náhradníky členů komise:
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy
Štěpánka Veselská
specialista oddělení správy objektů a zařízení,

2. hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i posuzováním nabídek z hlediska
splnění kvalifikačních předpokladů:
Tomáš Kysela
náměstek primátora
Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy
Petr Machatý
vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
Štěpánka Veselská
specialista oddělení správy objektů a zařízení
Jiří Ronec
specialista oddělení technik- energetik oddělení správy objektů a zařízení

a náhradníky členů komise:
Jitka Pekařová
specialista oddělení správy objektů a zařízení
Vladimír Vavřena
referent oddělení správy objektů a zařízení
Jitka Pekařová
specialista oddělení správy objektů a zařízení
Miroslav Hozák
referent oddělení správy objektů a zařízení
Ing. Jana Chudobová referent oddělení správy objektů a zařízení,
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a ukládá
zajistit vypsání a realizaci zadávacího řízení a výsledek a vyhodnocení zadávacího řízení na
dodavatele technologie předložit radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 17. 7. 2018

USNESENÍ Č. 673/2018
Schválení dodatku ke smlouvě na projektovou činnost ZŠ Kaplického energetické úspory
Stručný obsah: Od loňského října probíhaly přípravy zadávacích řízení na projektové přípravy
energetických úspor v pěti základních školách v Liberci. Vypsány byly tři zadávací řízení, na
ZŠ Kaplického, Švermovu a Orlí. Dne 5. 12. 2017 byla radou města usnesením č. 1268/2017
schváleno zahájení a realizace zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na dodavatele
projektových dokumentací energetických úspor v ZŠ Kaplického. Na základě doporučení
hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 522/2018 byl dne 9. 5. 2018 vybrán
zhotovitel. Jelikož 1. 1. 2018 došlo ke změně právních předpisů, novelizace stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je nutné uzavřít se zhotovitelem nejen
smlouvu o dílo, ale také dodatek ke smlouvě, ve kterém bude zohledněna změna právních
předpisů.
Rada města po projednání

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová příprava – energetické úspory objektu
základní školy Kaplického v Liberci“, která bude uzavřena na základě usnesení RM č. 522/2018
mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I - Staré
město a společností DESIGN 4 – projekty staveb, s. r. o., IČ: 22801936, se sídlem Sokolská
1183/43, 460 01 Liberec I - Staré město,

2. znění dodatku č. 1, jenž byl zpracován z důvodu změny právních předpisů, která vešla v platnost 1.
1. 2018 novelizací stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle
přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit v souladu s přijatým usnesením uzavření dodatku.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 13. 7. 2018

USNESENÍ Č. 674/2018
Souhlas s účastí Mateřské školy "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. v
projektu
Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Mateřské školy „Kytička“,
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Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s účastí v projektu
„Centra kolegiální podpory v metodice socioemočního rozvoje předškolních dětí Dobrý začátek“
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zakládání center
kolegiální podpory, jejichž experti se stanou nositeli a lektory metodiky, která rozvíjí sociální
a emoční dovednosti předškolních dětí.
Rada města po projednání

souhlasí
s účastí Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace v projektu
„Centra kolegiální podpory v metodice socioemočního rozvoje předškolních dětí Dobrý začátek“,

a ukládá
seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 28. 6. 2018

USNESENÍ Č. 675/2018
Poskytnutí daru Asociaci romských představitelů Libereckého kraje, z. s.
Stručný obsah: Na základě žádosti předsedkyně Asociace romských představitelů Libereckého
kraje, z. s., ze dne 21. 5. 2018, předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec
návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu Roma Activa, který
je zaměřený na aktivizaci Romů, podporu jejich identity a společenské odpovědnosti.
Rada města po projednání

schvaluje
poskytnutí daru Asociaci romských představitelů Libereckého kraje, z. s., se sídlem Prosečská 8,
Proseč nad Nisou, 468 04, Jablonec nad Nisou, IČ: 06351131, v celkové výši 20 000 Kč,

a ukládá
zajistit podpis darovací smlouvy s Asociací romských představitelů Libereckého kraje, z. s., se
sídlem Prosečská 8, Proseč nad Nisou, 468 04, Jablonec nad Nisou, IČ: 06351131, dle přílohy č. 2.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 15. 7. 2018

USNESENÍ Č. 676/2018
Poskytnutí daru IQLANDIA, o. p. s. na pořádání odborné konference
Stručný obsah: Na základě žádosti IQLANDIA, o. p. s. předkládá odbor školství a sociálních
věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč na pořádání
prvního ročníku odborné konference StartUpy. Konference se uskuteční 18. září 2018
v iQLANDIA v Liberci.
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Rada města po projednání

schvaluje
poskytnutí daru IQLANDIA, o. p. s., Nitranská 410/10, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec,
IČ: 25444565 v celkové výši 5 000 Kč,

a ukládá
zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy 2.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 28. 6. 2018

USNESENÍ Č. 677/2018
Dohoda o úpravě vztahů k městskému bytu mezi statutárním městem Liberec
a Bytovým družstvem STARÝ HARCOV
Stručný obsah: Dohoda narovnává vztahy s Bytovým družstvem STARÝ HARCOV. Jedná se
o podobnou dohodu, která již byla v minulosti uzavřena s Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ vztahy nyní fungují bez problémů. Podobná dohoda též byla schválena s Bytovým družstvem
SPEKTRUM v 10. RM dne 22. 5. 2018. Statutární město Liberec a Bytové družstvo STARÝ
HARCOV jsou spoluvlastníky 6 bytových domů v ulici Sluneční stráň v Liberci 15, bytové
družstvo bylo pověřeno kompletní správou domů a bytů. SML jakožto členu družstva byl
přidělen 1 byt k užívání, který pronajímá žadatelům o městský byt. Podle dohody by správu
tohoto městského bytu mělo od 1. 7. 2018 převzít SML. Na tomto bytě nevázne žádný dluh.
Rada města po projednání

schvaluje
dohodu o úpravě vztahů k městskému bytu v Bytovém družstvu STARÝ HARCOV,

a ukládá
zajistit podpis dohody o úpravě vztahů k městskému bytu v Bytovém družstvu STARÝ HARCOV.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 28. 6. 2018

Návrh dohody o smíru ve věci soudního sporu o zaplacení 300 000 Kč
s příslušenstvím
Stručný obsah: Radě města je předkládán materiál k rozhodnutí o návrhu smíru v soudním
sporu vedeném u Okresního soudu v Liberci o zaplacení částky 300 000 Kč.

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.
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USNESENÍ Č. 678/2018
Návrh dohody o smíru ve věci soudního sporu o zaplacení 35 000 Kč
s příslušenstvím
Stručný obsah: Radě města je předkládán materiál k rozhodnutí o návrhu smíru v soudním
sporu vedeném u Okresního soudu v Liberci o zaplacení částky 35 000 Kč.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dohody o smíru, v jíž obsahu se statutární město Liberec zaváže k úhradě částky 35 000 Kč
(třicet pět tisíc korun českých), a to na vypořádání závazků, které jsou předmětem sporu vedeného
u Okresního soudu v Liberci, pod sp. zn. 15 C 18/2012 s tím, že uvedená částka bude uhrazena do
třiceti (30) dnů od právní moci usnesení o schválení smíru vydaného Okresním soudem v Liberci;
v rámci smíru bude dále sjednáno, že SML uhradí žalobkyni náklady řízení ve výši 1 000 Kč za
soudní poplatek při schválení smíru, každá ze stran si nese ostatní náklady svého právního
zastoupení. Obě strany si dále potvrdí, že mezi nimi nejsou žádné další sporné pohledávky či
závazky. Předmětná dohoda o smíru bude uzavřena Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem při ústním
jednání ve věci samé u Okresního soudu v Liberci nebo v listinné podobě mimo ústní jednání s tím,
že při ústním jednání bude dále schválena,

a ukládá
informovat Mgr. Lukáše Votrubu o přijatém usnesení rady.
P: Audy Jan, Mgr. - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
T: 7. 6. 2018

USNESENÍ Č. 679/2018
Schválení přípravy žádosti o dotaci pro tvorbu strategického dokumentu –
jednotného akčního plánu implementace sektorových strategií SML
a dopracování sektorové politiky SUMP
Stručný obsah: Schválení přípravy žádosti o dotaci pro tvorbu strategického dokumentu –
jednotného akčního plánu implementace sektorových strategií SML a dopracování sektorové
politiky - „Plánu udržitelné městské mobility (tzv. PUMM či ang. SUMP). SUMP je
plnohodnotným plánem udržitelné městské mobility, který navazuje na zpracovaný SUMF
schválený RM a ZM v únoru 2018. Postup odpovídá snaze hledání externích zdrojů na
zpracování dokumentu, jež je ze strany EU a MD ČR předpokládán pro všechna města nad
100 tis. obyvatel. SML realizuje řadu sektorových politik, jednotnost implementace však
selhává. Jednotný akční plán přinese optimalizaci a efektivnější návaznost realizovaných
sektorových akčních plánů a zároveň lepší monitoring závazků SML (např. SECAP, Zdravé
město ad.).
Rada města po projednání

schvaluje
1. přípravu žádosti o dotaci na strategické dokumenty do výzvy OPZ č. 80,
2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací,
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a ukládá
zajistit přípravu a podání žádosti.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 15. 6. 2018

USNESENÍ Č. 680/2018
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací projektu
IPRÚ - Cyklostezka za ČOV
Stručný obsah: V rámci plnění SoD na provedení stavebních prací projektu Integrovaného
plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Rozvoj cyklistické dopravy cyklotrasa Odra - Nisa, úsek za ČOV Liberec“ se vyskytly okolnosti, které vyžadují dodatečné
vícepráce v celkové hodnotě 50 750 Kč bez DPH, které nejsou zahrnuty v uzavřené smlouvě
o dílo.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS201800229 „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa
Odra - Nisa, úsek za ČOV Liberec“, uzavřené dne 28. 2. 2018, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM
LIBEREC a společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., IČ 49904884, se sídlem
Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou dle přílohy č. 1,

a ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS201800229 dle
přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 15. 6. 2018

USNESENÍ Č. 681/2018
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů
Stručný obsah: Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů v rámci projektu „Nákup
vozidel na elektropohon a pohon CNG“ který je spolufinancován ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Hodnotící komise
doporučila zadavateli vyloučení účastníka ČEZ ESCO, a. s.
Rada města po projednání

schvaluje
vyloučení účastníka zadávacího řízení ČEZ ESCO, a. s., se sídlem: Duhová 1444/2, Michle, 140 00
Praha 4, IČ 03592880, ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Dodávka 2 osobních elektromobilů“,

a ukládá
zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení dle přílohy č. 1.
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P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 11. 6. 2018

Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec - Lesní koupaliště - doplňky
Stručný obsah: Veřejná zakázka "Revitalizace Lesního koupaliště v Liberci - doplňky" je
realizována v rámci projektu "Revitalizace Lesního koupaliště". Předmětem veřejné zakázky je
provedení drobných stavebních prací a doplňků. Zadání zakázky dle výjimky ze směrnice rady
č. 3RM je navrženo z časových důvodů a sezónního vytížení dodavatelských firem. Objem
zakázky je 1 050 000 Kč bez DPH.

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.

USNESENÍ Č. 682/2018
Vyhodnocení výběrového řízení na TDS a BOZP projektu IPRÚ "Sociální
bydlení města Liberce Bytový dům C“
Stručný obsah: Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele technického dozoru stavebníka
a koordinátora bezpečnosti práce pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje území
aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“,
spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu - Sociální
infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal uchazeč 3L studio, s. r. o. pro bytový dům
v ulici Proboštská 268/1 s nabídkovou cenou 263 000 Kč bez DPH.
Rada města po projednání

schvaluje
výsledek výběrového řízení na dodavatele TDS a BOZP projekt IPRÚ „Sociální bydlení města
Liberce - Bytový dům C“ a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník 3L studio, s. r. o.,
IČ 25462644, se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, s nabídkovou cenou
263 000 Kč bez DPH,

a ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle přílohy č. 2 a rozhodnutí o výběru
dodavatele dle přílohy č. 1,
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30. 7. 2018
2. po uplynutí zákonné lhůty pro případné námitky zajistit uzavření příkazní smlouvy s vybraným
uchazečem dle přílohy č. 3.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30. 7. 2018
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USNESENÍ Č. 683/2018
Výjimka ze stavební uzávěry - Renovace areálu TATRA Liberec
Stručný obsah: Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se
vztahuje na ubytovací zařízení. Jedná se o renovaci bývalého průmyslového areálu Tatra
Liberec na pozemcích parc. č. 5525/1, 5525/2, 5528/2, 5528/5 a 5528/6 v katastrálním území
Liberec.
Rada města po projednání

schvaluje
Varianta A:
udělení výjimky ze stavební uzávěry vydanou usnesením č. 636/2016 Rady města Liberec ze dne
19. 7. 2016 pro "Renovaci bývalého průmyslového areálu Tatra Liberec" na pozemcích
parc. č. 5525/1, 5525/2, 5528/2, 5528/5 a 5528/6 v katastrálním území Liberec - žadatel Ještědská
stavební společnost spol. s r. o., IČ 18382550, Selská č. p. 517, Liberec XII - Staré Pavlovice, 460
01 Liberec (zastupuje Ing. Petr Trávníček, [osobní údaj odstraněn]),

a ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry.
P: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta
T: 29. 6. 2018

USNESENÍ Č. 684/2018
Výjimka ze stavební uzávěry - Hostel Ještědská
Stručný obsah: Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se
vztahuje na ubytovací zařízení. Jedná se o změnu dokončené stavby - revitalizaci stávajícího
objektu č. p. 83/120, Ještědská ul., na hostel na pozemcích parc. č. 73/1 a 73/2 v katastrálním
území Dolní Hanychov.
Rada města po projednání

schvaluje
Varianta A:
udělení výjimky ze stavební uzávěry vydanou usnesením č. 636/2016 Rady města Liberec ze dne
19. 7. 2016 pro "Hostel Ještědská ulice č. p. 83/120, Liberec" na pozemcích parc. č. 73/1 a 73/2
v katastrálním území Dolní Hanychov - žadatelé Ing. Petr Maryško a Iva Maryšková, [osobní údaj
odstraněn],

doporučuje
odboru sociální péče monitorovat situaci a řešit případnou tíživou životní a bytovou situaci osob
ubytovaných v objektu Ještědská č. p. 83/120, Liberec,

a ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry.
P: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta
T: 29. 6. 2018

23

USNESENÍ Č. 685/2018
Výpůjčka kompostérů 2018
Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města materiál na
výpůjčku 500 kusů kompostérů občanům města Liberce. Výpůjčkou kompostérů se podporuje
likvidace bioodpadu přímo v místě vzniku.
Rada města po projednání

schvaluje
1. výpůjčku 500 Kompostérů K – 950 o objemu 950 litrů občanům města Liberce,
2. návrh vzorové smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1,
a ukládá
uzavřít smlouvy o výpůjčce Kompostérů K – 950 o objemu 950 litrů s občany města Liberce.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31. 8. 2018

USNESENÍ Č. 686/2018
Rozbor činnosti Městských lesů Liberec, p. o. za rok 2017, včetně zhodnocení
zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro
rok 2017
Stručný obsah: Radě města Liberec je předkládán Rozbor činnosti Městských lesů Liberec,
příspěvkové organizace statutárního města Liberec za rok 2017, včetně zhodnocení zákonem
stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2017.
Rada města po projednání

bere na vědomí
předložený „Rozbor Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace statutárního města Liberec za
rok 2017 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových
organizací pro rok 2017“,

a ukládá
seznámit s usnesením Rady města Liberec ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 687/2018
Schválení dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ag. č. DS201800494
Stručný obsah: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800494 na akci "Zajištění
operativních úklidů ploch veřejné zeleně" z důvodu vyčerpání objednatelem
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předpokládaného objemu prací.
Rada města po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na akci „Zajištění
operativních úklidů ploch veřejné zeleně“.

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č.DS201800494 „Zajištění operativních úklidů ploch
veřejné zeleně“ uzavřené dne 3. 4. 2018 mezi statutárním městem Liberec a společností Technické
služby města Liberce, a. s., se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, IČ 25007017, dle přílohy
č. 1,

a ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ag. č. DS201800494.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 688/2018
Darovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové dlažby v ulici
B. Němcové
Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předkládá darovací smlouvu, kdy statutární
město Liberec získá dar v hodnotě 155 054 Kč v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou
7/16/0107.
Rada města po projednání

souhlasí
s přijetím daru části pozemku p. p. č. 1018 v k. ú. Liberec označené jako díl a) o výměře 4m2
a oddělené na základě geometrického plánu č. 5429-269/2017 ze dne 2. 11. 2017 a chodníku
s krytem z betonové zámkové dlažby na pozemcích p. p. č. 1018 (ve vlastnictví dárce) a na
p. p. č. 1016/1 (ve vlastnictví statutárního města Liberec) k. ú. Liberec dle přílohy č. 1, od dárce
Jednoty bratrské, IČO: 47475111, se sídlem Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec 5, zastoupené
panem Vojtěchem Briestenským na základě plné moci (příloha č. 5),

a ukládá
darovací smlouvu předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberce ke schválení.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 28. 6. 2018

USNESENÍ Č. 689/2018
Odkanalizování lokality Krásná vyhlídka, Za Domovem, Pod Ještědem,
V Lukách, k. ú. Horní Hanychov
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Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předkládá materiál, jehož předmětem je
odkanalizování lokality Krásná Vyhlídka, Za Domovem, Pod Ještědem, V Lukách, k. ú. Horní
Hanychov.
Rada města po projednání

bere na vědomí
žádost [osobní údaj odstraněn] (příloha č. 1),

schvaluje
1. pořízení studie odkanalizování lokality Krásná vyhlídka, Za domovem, Pod Ještědem, V Lukách,
k. ú. Horní Hanychov,

2. výběr zhotovitele studie přímým oslovením, a to společnosti SNOWPLAN, spol. s r. o.,
IČO: 27497763se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3,

3. uzavření smlouvy o dílo (dle přílohy č. 2) na akci „Studie odkanalizování lokality Krásná vyhlídka,

Za domovem, Pod Ještědem, V Lukách, k. ú. Horní Hanychov“, a to mezi statutárním městem
Liberec a společností SNOWPLAN, spol. s r. o., IČO: 27497763, se sídlem Mrštíkova 399/2a,
460 07 Liberec 3, ve výši 99 000 Kč bez DPH,

a ukládá
1. písemně informovat [osobní údaj odstraněn] o výsledku projednání jeho žádosti,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018
2. písemně oslovit vlastníky nemovitostí v ulici Pod Ještědem z důvodu doložení stavebního povolení
k domácím čistírnám odpadních vod a platného povolení k nakládání s vodami,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018
3. zajistit uzavření smluvního dokumentu na provedení studie,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 690/2018
Plánovací smlouva - Javorová ulice, Liberec
Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost o vyhotovení plánovací
smlouvy, která se týká stavby „Vybudování účelové přístupové komunikace, na p. p. č. 1904/6,
ulice Javorová, Liberec“, v rámci předmětné stavby dojde k vybudování účelové přístupové
komunikace a veřejného osvětlení na pozemku statutárního města Liberec p. p. č. 1904/6
v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření „Plánovací smlouvy“ dle přílohy č. 1 na stavbu „Vybudování účelové přístupové
komunikace, na p. p. č. 1904/6, ulice Javorová, Liberec“, v rámci, které dojde k vybudování účelové
přístupové komunikace a veřejného osvětlení, které budou umístěny na pozemku statutárního města
Liberec p. p. č. 1904/6 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, zapsaném u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, a to mezi společností DP REAL IMMO, s. r. o.,
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IČO: 282 61 496, se sídlem Preslova 76, 602 00 Brno, zastoupenou Ing. Davidem Polanem,
jednatelem společnosti a statutárním městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59 Liberec 1,

a ukládá
zajistit podpis smluvního dokumentu.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 691/2018
Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1979/2, k. ú. Vesec u Liberce
Stručný obsah: Předmětem materiálu je zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 1979/2,
k. ú. Vesec u Liberce, v Rekreačním a sportovním areálu Vesec za účelem provádění seče.
Rada města po projednání

schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 1979/2, k. ú. Vesec u Liberce,

a ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením a zveřejnit záměr pronájmu pozemku p. č. 1979/2,
k. ú. Vesec u Liberce, na úřední desce Magistrátu města Liberec po dobu 15 dnů.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 5. 2018

USNESENÍ Č. 692/2018
Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro
držitele průkazu ZTP [osobní údaj odstraněn] v ul. Za Humny. Žádost splňuje podmínky
interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby
ZTP.
Rada města po projednání

schvaluje
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Za Humny, pro držitele ZTP [osobní
údaj odstraněn],

a ukládá
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího
stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na komunikaci ul. Za Humny.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018
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USNESENÍ Č. 693/2018
Žádost o zvýšení parkovacích míst na místní komunikaci Jáchymovská
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu jsou žádosti Společenstev vlastníků jednotek
Jáchymovská 281 a 279-280 o zvýšení počtu parkovacích míst v ul. Jáchymovská.
Rada města po projednání

bere na vědomí
žádosti Společenstev vlastníků jednotek Jáchymovská 281 a Společenstev vlastníků jednotek 279 280,

schvaluje
Variantu B
zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovacích míst,

a ukládá
1. informovat žadatele o výsledku projednání žádosti v radě města,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 19. 6. 2018
2. v případě schválení varianty B zadat zpracování projektové dokumentace na vybudování
parkovacích stání.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 12. 2018

USNESENÍ Č. 694/2018
Smlouva o možnosti provést stavbu - chodník ul. Švermova (pan J. V.)
Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku. Potřeba uzavření smlouvy je vyvolána ze strany statutárního města Liberec
(dále jen „SML“) z důvodu plánované stavební akce „Chodník podél ulice Švermovy
v k. ú. Ostašov, Liberec“.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku v rámci realizace stavební akce
„Chodník podél ulice Švermovy v k. ú. Ostašov, Liberec“ dle přílohy č. 1, a to mezi statutárním
městem Liberec a [osobní údaj odstraněn],

a ukládá
zajistit podpis smlouvy.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29. 6. 2018
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USNESENÍ Č. 695/2018
Smlouva o poskytování služeb - sečení RASAV
Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení smlouvy o poskytování služeb mezi
statutárním městem Liberec a [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] z důvodu zajištění
sečení pozemků v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.
Rada města po projednání
schvaluje

1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky
„Smlouva o poskytování služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi statutárním městem
Liberec a [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]."

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn],
3. uzavření smlouvy o poskytování služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi statutárním
městem Liberec a [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi
statutárním městem Liberec a [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn].
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018

USNESENÍ Č. 696/2018
Smlouva o možnosti provést stavbu - chodník ul. Švermova (rod. K)
Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku. Uzavření smlouvy je vyvoláno ze strany statutárního města Liberec v souvislosti
s plánovanou stavební akcí "Chodník podél ulice Švermova k. ú. Ostašov, Liberec". Jedná se
o stavbu na pozemku parc. č. 47 v k. ú. Ostašov u Liberce.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku v rámci realizace stavební akce
„Chodník podél ulice Švermova v k. ú. Ostašov, Liberec“ dle přílohy č. 1, a to mezi statutárním
městem Liberec a spolumajiteli pozemku [osobní údaj odstraněn],

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29. 6. 2018
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USNESENÍ Č. 697/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci "ZBD - 7 lokalit (ul. Kubelíkova Řepná a Uralská)"
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh na schválení dodatku č. 1 smlouvy
o dílo uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností EUROVIA CS, a. s. dne
11. 5. 2018 - ev. č. SML 4/18/0105, ev. č. EUROVIA CS, a. s. 1517.802 5060 LLO (dále jen
smlouva), jejímž předmětem je zřízení chodníků v ulici Uralská a Kubelíkova a úprava
křižovatek ulic Uralská - Švermova a Řepná - Kubelíkova.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (ev. č. SML 4/18/0105, ev. č. EUROVIA CS, a. s. 1517.802
5060 LLO) uzavřené dne 11. 5. 2018 mezi statutárním městem Liberec a společností EUROVIA
CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 138/140, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29. 6. 2018

USNESENÍ Č. 698/2018
Odkup souboru movitého majetku od společnosti LIKREM, s. r. o.
Stručný obsah: Odkup souboru movitého majetku za účelem provozování pohřební služby
statutárním městem Liberec.
Rada města po projednání

bere na vědomí
1. soupis a ocenění majetku k prodeji od společnosti LIKREM, s. r. o., Liberec ze dne 17. 5. 2018
(příloha č. 1),

2. znalecký posudek č. 3128-76/2018 od společnosti Grant Thornton Valuations, a. s., sídlem
Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 (příloha č. 2),

schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 mezi statutárním městem Liberec a společností LIKREM,
s. r. o., IČO: 46712747, Tř. Dr. M. Horákové 128, 460 01 Liberec ve výši 207 200 Kč bez DPH,

a ukládá
zajistit podpis kupní smlouvy,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 6. 2018
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USNESENÍ Č. 699/2018
Koncepce rozvoje veřejného osvětlení statutárního města Liberce
Stručný obsah: Předmětný materiál seznamuje radu městu s projektem, jehož cílem je pořízení
strategického dokumentu města Liberce – koncepci rozvoje veřejného osvětlení. Důvodem je
aktuální absence tohoto strategického dokumentu.
Rada města po projednání

bere na vědomí
1. historii správy a servisu veřejného osvětlení dle přílohy č. 1,
2. návrh struktury nové koncepce veřejného osvětlení dle přílohy č. 2,
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Koncepce rozvoje veřejného osvětlení statutárního
města Liberce“ v rámci 80. výzvy OP Zaměstnanost,

a ukládá
předložit radě města Liberec ke schválení aktualizovaný harmonogram plnění a financování
koncepce rozvoje.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2019

USNESENÍ Č. 700/2018
Koncepce rozvoje světelně signalizačních zařízení statutárního města Liberce
Stručný obsah: Předmětný materiál seznamuje radu městu s projektem, jehož cílem je pořízení
strategického dokumentu města Liberce – koncepci světelně signalizačního zařízení. Důvodem je
aktuální absence tohoto strategického dokumentu.
Rada města po projednání

bere na vědomí
1. historii správy a servisu světelně signalizačních zařízení dle přílohy č. 1,
2. návrh struktury nové koncepce světelně signalizačních zařízení dle přílohy č. 2,
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Koncepce rozvoje světelně signalizačního zařízení
statutárního města Liberce“ v rámci 80. výzvy OP Zaměstnanost,

a ukládá
předložit radě města Liberec ke schválení aktualizovaný harmonogram plnění a financování
koncepce rozvoje.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2019
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Financování dotačních akcí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah: Na základě Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální
zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až duben 2018, Střednědobého výhledu
rozpočtu statutárního města Liberec a Informace o činnosti a stavu projektů řešených odborem
strategického rozvoje a dotací v souladu se zákonem 128/2000 Sb. (v platném znění) požaduje
rada města zpracování komplexního materiálu o stavu jednotlivých projektů realizovaných
odborem SR, jejich plánovaný cash-flow, s jasným vymezením zdrojů krytí výdajů těchto
projektů

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.

Přílohy:
k usnesení č. 655/2018

k usnesení č. 681/2018

k usnesení č. 656/2018

k usnesení č. 682/2018

k usnesení č. 657/2018

k usnesení č. 685/2018

k usnesení č. 658/2018

k usnesení č. 687/2018

k usnesení č. 659/2018

k usnesení č. 688/2018

k usnesení č. 660/2018

k usnesení č. 689/2018

k usnesení č. 661/2018

k usnesení č. 690/2018

k usnesení č. 670/2018

k usnesení č. 694/2018

k usnesení č. 671/2018

k usnesení č. 695/2018

k usnesení č. 672/2018

k usnesení č. 696/2018

k usnesení č. 673/2018

k usnesení č. 697/2018

k usnesení č. 675/2018

k usnesení č. 698/2018

k usnesení č. 676/2018

k usnesení č. 699/2018

k usnesení č. 680/2018

k usnesení č. 700/2018

V Liberci 8. června 2018

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Kory tář v. r.
náměstek primátora
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