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U S N E S E N Í  

Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 21. 10. 2021 

Dar pro Liberecký kraj – ZOO a Botanická zahrada a přijetí daru od 

Libereckého kraje – DS Františkov a Vratislavice 

Stručný obsah: Na základě uzavřené smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku  

a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi LK a SML předkládáme materiál na 

dar nemovitého majetku na Liberecký kraj (LK) v souvislosti s převodem příspěvkových 

organizací ZOO Liberec a Botanická zahrada Liberec. LK v této souvislosti daruje SML 

nemovitý majetek pro nově zřízené přísp. organizace Domov seniorů Františkov, Liberec  

a Domov seniorů Vratislavice.  

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

Darování movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a BZ 

Stručný obsah: Statutární město Liberec (SML) a Liberecký kraj (LK) uzavřely dne 12. 5. 2021 

smlouvu o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností  

a závazků, na základě které se činnosti, které dosud vykonávají příspěvkové organizace SML 

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (ZOO Liberec) a Botanická zahrada 

Liberec, příspěvková organizace (BZ Liberec) převádějí ke dni 1. 1. 2022 na příspěvkové 

organizace zřízené Libereckým krajem. V této souvislosti daruje SML Libereckému kraji 

movitý majetek, který je svěřený k hospodaření ZOO Liberec a BZ Liberec a majetek, který je 

ve vlastním majetku těchto organizací. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 247/2021 

Plánovací smlouva – Obytný soubor, Kunratická 

Stručný obsah: Odbor správy veřejné majetku obdržel dne 9. 8. 2021 žádost o vyhotovení 

plánovací smlouvy (příloha č. 1), která se týká stavby ,,Obytný soubor Kunratická“. V rámci 

předmětné stavby dojde k prodloužení ul. Hrabětická s napojením na stávající kruhový objezd, 

dobudování křižovatky ul. Kunratická - Hrabětická, prodloužení ulice Kunratická, vybudování 

areálové komunikace, úpravě stávající lesní cesty a vybudování mostu přes Harcovský potok. 

  



2 

 

Investorem předmětné stavby bude společnost SYNER Group, a. s., IČ 27334121, se sídlem  

Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. uzavření ,,Plánovací smlouvy“ dle přílohy č. 1 na stavbu ,,Obytný soubor Kunratická“ v rámci které 

dojde mimo jiné k výstavbě či rekonstrukci veřejné infrastruktury (jedná se o vegetační úpravy, 

stavby komunikací, dešťovou kanalizaci, přeložku VN, stavby exteriérových objektů a veřejné 

osvětlení), a to mezi společností SYNER Group, a. s., IČ 27334121, se sídlem Dr. Milady  

Horákové 580/7, 460 01 Liberec, a statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem  

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, 
  

2. podpis memoranda o porozumění, a to mezi společností SYNER Group, a. s., IČ 27334121, se 

sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, a statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se 

sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, dle přílohy plánovací smlouvy, 
  

  

 

a ukládá 

1. podepsat plánovací smlouvu a memorandum o porozumění, 

 P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie 

T: 28. 10. 2021 

2. zajistit další úkony související s plněním smlouvy, 

 P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie 

T: 30. 11. 2021 

3. připravit smlouvu o spolupráci se závazky vyplývající z memoranda o porozumění, přílohy č. 6  

a předložit Zastupitelstvu města Liberec. 

 P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 248/2021 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku  

Stručný obsah: Jedná se o schválení prodeje pozemku na základě žádosti. Záměr prodeje byl 

odsouhlasen v RM dne 17. 8. 2021 a schválen ZM dne 2. 9. 2021. Kupující se přihlásila na 

základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradila na účet města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 293/38 o výměře 21 m2 (odděleného z pozemku p. č. 293/1 dle Geometrického 

plánu č. 614-34/2021 ze dne 25. 7. 2021), k. ú. Nové Pavlovice, kupující:  

Mariana Němečková, nar. [osobní údaj odstraněn] 1992, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 13, 

460 01, za celkovou kupní cenu 31 460 Kč (včetně DPH ve výši 5 460 Kč), splatnou před podpisem 

kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 
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 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 249/2021 

Majetkoprávní operace – napojení lokality Hluboká 

Stručný obsah: Jedná se o schválení tří majetkoprávních operací ve věci dopravního napojení 

lokality Hluboká v Pilínkově. Záměr majetkoprávních operací byl schválen Zastupitelstvem 

města 25. 3. 2021 usnesením č. 79/2021, poté byly doplněny geometrické plány a znalecké 

posudky na ceny pozemků, záměr byl předložen k vyjádření pracovní skupině. Nyní je 

předkládán materiál ke schválení realizace těchto majetkoprávních operací. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. směnu pozemku p. č. 305/12 o výměře 92 m2 (odděleného z pozemku p. č. 305/9 Geometrickým 

plánem č. 465-136/2021 ze dne 3. 6. 2021), k. ú. Pilínkov, ve vlastnictví: Jan Švandrlík,  

nar. [osobní údaj odstraněn] 1977, bytem [osobní údaj odstraněn], 460 10 Liberec 10, za pozemek  

p. č. 762/3 o výměře 115 m2 (odděleného z pozemku p. č. 762/1 Geometrickým plánem  

č. 1163-137/2021 ze dne 9. 6. 2021), k. ú. Machnín, ve vlastnictví: statutární město Liberec,  

IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, bez doplatku, 
  

2. směnu pozemku p. č. 305/13 o výměře 162 m2 (odděleného z pozemku p. č. 305/10 Geometrickým 

plánem č. 465-136/2021 ze dne 3, 6. 2021) a pozemku p. č. 245/1 o výměře 446 m2, vše  

k. ú. Pilínkov, ve vlastnictví: Vlasta Polreichová, nar. [osobní údaj odstraněn] 1964, bytem [osobní 

údaj odstraněn], 250 01 Brandýs nad Labem, za pozemek p. č. 102/2 o výměře 296 m2 (odděleného 

z pozemku p. č. 102 Geometrickým plánem č. 466-138/2021 ze dne 3. 6. 2021), k. ú. Pilínkov, ve 

vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, bez 

doplatku, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 250/2021 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 

Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1304/3 o výměře 124 m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 121 000 Kč, ke které bude 
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připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 1271 o výměře cca 84 m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 82 000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 251/2021 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 

Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

neschvaluje 

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 437/1 o výměře cca 75 m2, pozemku p. č. 437/16 o výměře 6 m2  

a části pozemku p. č. 447 o výměře cca 12 m2, vše k. ú. Františkov u Liberce, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 64 000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 725/1 o výměře cca 100 m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 83 000 Kč, 
  

3. záměr prodeje pozemku p. č. 339/2 o výměře 172 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 110 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

4. záměr prodeje pozemku st. 31/2 o výměře 17 m2 a pozemku st. 31/3 o výměře 19 m2, vše  

k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 

však za předpokládanou cenu ve výši 53 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, 
  

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 144/1 o výměře cca 110 m2 a části pozemku p. č. 146 o výměře 

cca 175 m2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 

za předpokládanou cenu ve výši 97 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 30. 11. 2021 
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USNESENÍ Č. 252/2021 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku –  

k. ú. Starý Harcov 

Stručný obsah: Pozemek p. č. 890/2, k. ú. Starý Harcov, tvoří zázemí a zahradu k domu  

č. p. 485, ul. Na Skřivanech, který je součástí pozemku p. č. 891, k. ú. Starý Harcov. Po 

dokončení prodeje pozemku pod domem p. č. 891, k. ú. Starý Harcov, byl nabídnut v roce 2019 

k prodeji také pozemek p. č. 890/2, k. ú. Starý Harcov. O prodej pozemku nikdo neprojevil 

zájem, až nyní jeden z vlastníků bytových jednotek v domě, a protože musel být zpracován nový 

znalecký posudek, který stanovil i novou cenu, je třeba i revokovat dříve přijatá usnesení. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 188/2019, bod č. 7 ze dne 27. 6. 2019 ve znění: 

„Zastupitelstvo města Liberec po projednání  

schvaluje  

záměr prodeje pozemku p. č. 890/2 o výměře 932 m2, k. ú. Starý Harcov, s právem přednosti 

vlastníka stavby na pozemku p. č. 891, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle znaleckého posudku 1 116 000 Kč, ke 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

u k l á d á  

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi 

P:Němeček Jiří, Ing.CSc. – náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu 

T: 27. 6. 2019“, 
  
  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 890/2 o výměře 932 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 183 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 1. 2022 
 

USNESENÍ Č. 253/2021 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků  

Stručný obsah: Jedná se o schválení prodeje pozemků na základě žádostí. Záměry prodeje byly 

odsouhlaseny v RM dne 17. 8. 2021 a schváleny ZM dne 2. 9. 2021. Kupující se přihlásili na 

základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodej pozemku p. č. 3062/2 o výměře 22 m2, k. ú. Liberec, kupujícím.: 

manželé Miloslav Semerák, nar. [osobní údaj odstraněn] 1956, a Helena Semeráková, nar. [osobní 

údaj odstraněn] 1956, oba bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec I, za celkovou kupní cenu 

22 000 Kč, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
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Zastupitelstvem města Liberec, 
  

2. prodej pozemku p. č. 873 o výměře 201 m2, k. ú. Starý Harcov, kupující.: 

Naděžda Iliadu, nar. [osobní údaj odstraněn] 1956, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec XV – 

Starý Harcov, za celkovou kupní cenu 160 000 Kč, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 

dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 254/2021 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků v k. ú. Rudolfov 

Stručný obsah: Vlastník pozemků p. č. 130, 131 v k. ú. Rudolfov žádal o vypořádání těchto 

pozemků, na které částí zasahuje komunikace ul. U Vleku, a to formou směny, za část pozemku 

p. č. 56 v k. ú. Rudolfov ve vlastnictví města, jímž by sjednotil pozemky ve svém vlastnictví.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 119/2021 ze dne 27. 5. 2021 ve znění: 

„Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

směnu pozemku p. č. 130 o výměře 27 m2a pozemku p. č. 131/2 o výměře 28 m2 (vzniklého 

rozdělením pozemku p. č. 131 dle Geometrického plánu č. 245-219/2019 ze dne 27. 9. 2019), 

výměra celkem 55 m2, vše k. ú. Rudolfov, ve vlastnictví Petra Pecha, nar. [osobní údaj odstraněn] 

1971, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 21, za pozemek p. č. 56/2 o výměře 150 m2 

(vzniklého rozdělením pozemku p. č. 56 dle Geometrického plánu č. 245-219/2019 ze dne  

27. 9. 2019), k. ú. Rudolfov, ve vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978,  

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, s doplatkem městu ve výši 122 800 Kč splatným 

do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, 

a ukládá 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 30. 9. 2021“, 
  
  

 

schvaluje 
 

směnu pozemků p. č. 130 o výměře 27 m2 a pozemku p. č. 131/2 o výměře 28 m2, výměra celkem 

55 m2, vše v k, ú. Rudolfov, ve vlastnictví Petra Pecha, nar. [osobní údaj odstraněn] 1971, bytem 

[osobní údaj odstraněn], Liberec 21, za pozemek p. č. 56/4 o výměře 83 m2 (vzniklého rozdělením 

pozemku p. č. 56 dle Geometrického plánu č. 257-175/2021 ze dne 6. 9. 2021), k. ú. Rudolfov, ve 

vlastnictví statutárního města Liberec, IČO:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré 

Město, s doplatkem městu ve výši 42 400 Kč splatným do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní 

operace zastupitelstvem města, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
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USNESENÍ Č. 255/2021 

Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1210  

(Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ BETA 

Stručný obsah: Jedná se o převod spoluvlastnického podílu města ve výši 2756/10000 na budově 

č. p. 1210, ul. Seniorů, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou do vlastnictví Bytovému družstvu 

ZÚ BETA. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. převod spoluvlastnického podílu ve výši 2756/10000 na budově č. p. 1210 (bytový dům,  

Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku p. č. 2208/6 v k. ú. Vratislavice nad 

Nisou (pozemek není předmětem převodu) na Bytové družstvo ZÚ BETA, IČO: 25401203, se 

sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré Město, a to za kupní cenu ve výši 1 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy o převodu, 
  

2. znění smlouvy o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu, včetně úpravy dalších 

práv a povinností dle přílohy č. 1, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 256/2021 

Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1207  

(Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ GAMA 

Stručný obsah: Jedná se o převod spoluvlastnického podílu města ve výši 3305/10000 na budově 

č. p. 1207, ul. Seniorů, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou do vlastnictví Bytovému družstvu 

ZÚ GAMA. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. převod spoluvlastnického podílu ve výši 3305/10000 na budově č. p. 1207 (bytový dům,  

Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku p. č. 2208/7 v k. ú. Vratislavice  

nad Nisou (pozemek není předmětem převodu) na Bytové družstvo ZÚ GAMA, IČO: 25401688, se 

sídlem Masarykova 12, Liberec 1, a to za kupní cenu ve výši 1 Kč, splatnou před podpisem smlouvy 

o převodu, 
  

2. znění smlouvy o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu, včetně úpravy dalších 

práv a povinností dle přílohy č. 1, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2021 
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USNESENÍ Č. 257/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2021  

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je 

dočerpání schváleného střednědobého úvěru od České spořitelny do plné výše úvěrového rámce 

a zařazení do výdajů na odbor ekonomiky do rezervy KTK na projekty roku 2022, převod 

volných finančních prostředků na krátkodobý termínovaný vklad u VÚB k jejich zhodnocení  

a zpět na základní běžný účet u VÚB, navýšení příjmové položky od společnosti EKO KOM dle 

skutečnosti a tomu odpovídající zařazení do výdajů odboru ekologie a veřejného prostoru a též 

různé přesuny v rámci výdajů podle požadavků jednotlivých odborů včetně navýšení některých 

výdajů z rezervy odboru ekonomiky.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 9B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 9B) 2021 – závazné ukazatele", 

  
  

 

a ukládá 
 

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2021 v souladu s přijatým 

usnesením. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 26. 10. 2021 
 

USNESENÍ Č. 258/2021 

Participativní rozpočet pro rok 2022 

Stručný obsah: V rámci procesu zapojování veřejnosti při participativním rozpočtu jsou 

pravidla projednávána v co nejširším kruhu. Na základě toho budou pravidla projednána v radě 

města, v zastupitelstvu města, v příslušných komisích i výborech. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

Pravidla a harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2022, 

  
  

 

a ukládá 
 

zahájit participativní rozpočet dle přiloženého harmonogramu. 

 P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec 

T: 1. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 259/2021 

Státní účelová dotace MVČR – Covid-19  
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Stručný obsah: Liberec získal dotaci z fondu Ministerstva vnitra ČR ve výši 250 000 Kč na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 

2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. přijetí státní účelové dotace ve výši 250 000 Kč na financování ocenění dle přílohy č. 1, 
  

2. poskytnutí vlastních zdrojů ve výši 250 000 Kč na financování ocenění, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit řádné čerpání dotace a realizaci dalších kroků. 

 P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 260/2021 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.  

Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala 

pozvánku na konání valné hromady společnosti, která se koná dne 27. 10. 2021 od 13:00 hodin  

v sídle společnosti v Liberci, na adrese Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn,  

460 01. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Ing. Zbyňka 

Karbana.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

pozvánku na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČO 62241672, se sídlem na 

adrese Dr. Milady Horákové 641/34a , Liberec IV – Perštýn, 460 01 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

deleguje 
 

v souladu s §84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou hromadu  

Ing. Zbyňka Karbana, náměstka primátora pro ekonomiku a majetkovou správu, 

  
  

 

a ukládá 
 

hlasovat v souladu s navrženými usneseními dle přílohy č. 1. 

 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 27. 10. 2021 
 

USNESENÍ Č. 261/2021 

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města je předkládán materiál Návrh na volbu do funkce 

přísedících Okresního soudu v Liberci. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

volí 

1. Jaromíra Červu, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, 
  

2. Miluši Fabiánovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

3. Janu Jílkovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

4. Evu Kaštánkovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

5. Evu Košňarovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

6. Ing. Jaroslava Langra, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, 
  

7. Mgr. Věru Malachovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

8. Evu Raisovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

9. Michaela Roma, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, 
  

10. Romanu Sitovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

11. Miluši Tarabovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

12. Janu Vištejnovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  

13. Mgr. Luboše Vocáska, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat prostřednictvím organizačního oddělení MML Okresní soud v Liberci 

o přijatém usnesení 9. zasedání zastupitelstva města v roce 2021 k tomuto bodu – Návrh na volbu do 

funkce přísedících Okresního soudu v Liberci. 

 P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec 

T: 30. 11. 2021 
 

USNESENÍ Č. 262/2021 

Dohoda o narovnání s Libereckým krajem 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu jsou dohody o narovnání mezi Libereckým krajem 

a statutárním městem Liberec. O dohody o narovnání požádal Liberecký kraj na základě právní 

vady, která vznikla na jeho straně. Dohody o narovnání se vztahují ke smlouvám o zajištění péče 

a provozu budovy pro osoby bez domova s nařízenou karanténou nebo prokázaným 

onemocněním COVID-19. Jedná se o smlouvy OLP/4088/2020 pro období 1. 11. až 31. 12. 2020  

a OLP/741/2021 pro období 1. 1. až 30. 4. 2021. Dodatečně, v rámci kontroly smluv podepsaných 

v rámci nouzového stavu, bylo zjištěno, že smlouva nebyla schválena podle zákona o krajích. 

Přestože byla smlouva podepsána za nouzového stavu, nejedná se o smlouvu, kterou by mohl 

hejtman podepsat bez schválení v radě kraje, a proto je smlouva neplatná. Mezi smluvními 

stranami tak vznikl spor o to, zda toto vzájemné plnění bylo plněním řádným a zda nevznikl 

nárok na vydání bezdůvodného obohacení. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez 

domova s nařízenou karanténou nebo prokázaným COVID-19, č. OLP/4088/2020, dle přílohy č. 2, 

  

2. uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez 

domova s nařízenou karanténou nebo prokázaným COVID-19, č. OLP/741/2021, dle přílohy č. 3, 

  
  

 

a ukládá 
 

podepsat dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem.  

 P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec 

T: 30. 11. 2021 
 

USNESENÍ Č. 263/2021 

Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitelky organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor 

školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 

poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na spolufinancování programů primární prevence 

rizikového chování na základních a středních školách v Liberci. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV –

Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární prevence rizikového chování na 

základních a středních školách v Liberci ve výši 200 000 Kč, 
  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec  

s organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV – Perštýn,  

IČ: 65635591, dle přílohy č. 2, 
  
  

 

a ukládá 

1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s organizací ADVAITA, z. ú., se sídlem 

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 65635591, dle přílohy č. 2, 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 30. 11. 2021 

2. zajistit kontrolu vyúčtování poskytnuté dotace. 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 30. 6. 2022 
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USNESENÍ Č. 264/2021 

Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je předkládán návrh na poskytnutí finančního 

daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 453 Kč pro organizaci Unie 

ROSKA – reg. org. ROSKA LIBEREC, z. p. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 453 Kč pro 

organizaci Unie ROSKA – reg. org. ROSKA LIBEREC, z. p. s., se sídlem Americká 761/54, 

Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, 

  

2. uzavření darovací smlouvy s organizací Unie ROSKA – reg. org. ROSKA LIBEREC, z. p. s., se 

sídlem Americká 761/54, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit podpis darovací smlouvy s organizací Unie ROSKA – reg. org. ROSKA LIBEREC, z. p. s., 

se sídlem Americká 761/54, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, dle přílohy č. 1, 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 15. 11. 2021 

2. zajistit proplacení poskytnutého daru. 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 30. 11. 2021 
 

USNESENÍ Č. 265/2021 

Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města 

Liberec 

Stručný obsah: Na základě rezignace člena výboru pro vzdělávání dochází ke změně  

v personálním obsazení tohoto výboru. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

rezignaci Mgr. Jana Berkiho, Ph.D., z funkce člena a místopředsedy výboru pro vzdělávání 

Zastupitelstva města Liberec, 
  
  

 

volí 
 

Ing. Jarmilu Levko do funkce členky a místopředsedkyně výboru pro vzdělávání Zastupitelstva 

města Liberec, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit jmenování nové členky a místopředsedkyně výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města 

Liberec. 
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 P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec 

T: 29. 10. 2021 
 

USNESENÍ Č. 266/2021 

Změna účelu čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského 

sboru Severáček    

Stručný obsah: Změna účelu čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu 

dětského sboru Severáček na základě žádosti spolku Kruh přátel Severáčku. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. změnu účelu čerpání dotace spolku Kruh přátel Severáčku, z. s., IČ 46744134, se sídlem 

Frýdlantská 1359/19, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, na podporu dětského sboru 

Severáček, 
  

2. uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec (DS202000892) mezi statutárním městem Liberec a spolkem Kruh přátel Severáčku, z. s., 

IČ 46744134, se sídlem Frýdlantská 1359/19, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec dle přílohy  

č. 4, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření této smlouvy. 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 11. 11. 2021 
 

USNESENÍ Č. 267/2021 

Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury  

a cestovního ruchu – Nakladatelství Petr Polda, s. r. o. 

Stručný obsah: Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury  

a cestovního ruchu na projekt "Příběhy jizerskohorských rozhleden" na základě žádosti Petra 

Poldy, jednatele společnosti Nakladatelství Petr Polda, s. r. o. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodloužení termínu vydání knihy Příběhy jizerskohorských rozhleden z data 30. 9. 2021 na  

30. 6. 2022, 

  

2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního 

ruchu (DS202100903) mezi statutárním městem Liberec a společností Nakladatelství Petr Polda, 

s. r. o., IČ 01764705, Myslivecká 309/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07, dle přílohy č. 2, 
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a ukládá 

1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DS202100903, 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 30. 11. 2021 

2. zajistit kontrolu předloženého vyúčtování projektu. 

 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 31. 12. 2022 
 

USNESENÍ Č. 268/2021 

Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2021 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení 

zastupitelstva města, tento přehled byl předložen Radě města Liberec formou informace.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2021, 

  

  

 

souhlasí 
 

s prodloužením termínů sledování a vypuštěním ze sledování tak, jak jsou navrženy v předložené 

zprávě (přílohy č. 1). 

  

 

USNESENÍ Č. 269/2021 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 30. 9. 2021 

Stručný obsah: Rada města pověřila vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z předcházejícího 

řádného zasedání zastupitelstva města určené členy vedení města. Nyní je Zastupitelstvu města 

Liberec předkládáno jejich vyřízení. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 9. 2021. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 247/2021 k usnesení č. 262/2021 

k usnesení č. 255/2021 k usnesení č. 263/2021 

k usnesení č. 256/2021 k usnesení č. 264/2021 

k usnesení č. 257/2021 k usnesení č. 266/2021 

k usnesení č. 259/2021 k usnesení č. 267/2021 

k usnesení č. 260/2021 k usnesení č. 268/2021 

  

 

Liberec 25. října 2021 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  v.  r.  PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.  v.  r.  

primátor města náměstek primátora 

 

 


