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U S N E S E N Í  

Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 28. 1. 2021 

USNESENÍ Č. 1/2021 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Krásná 

Studánka 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl v roce 2016 

k bezúplatnému nabytí část pozemku p. č. 1035/8 (nyní 1035/23 a 1035/24) v k. ú. Krásná 

Studánka, který je zařazen do pasportu komunikací jako místní komunikace (Meruňková ulice). 

Jedná se o místní komunikaci 4. třídy, pozemek je součástí této ulice a navazuje na pozemek, 

který je v majetku SML. Záměr nabytí byl odsouhlasen RM 20. 9. 2016 a schválen ZM  

29. 9. 2016. Nyní je předkládána ke schválení smlouva o bezúplatném převodu vlastnického 

práva. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. bezúplatný převod pozemku p. č. 1035/23 o výměře 15 m2, a pozemku p. č. 1035/24 o výměře 

42 m2, vše v k. ú. Krásná Studánka, od vlastníka: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, do vlastnictví: 

statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, 
  

2. znění předložené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č.7069/ULB/2020 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: 30. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 2/2021 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Machnín 

Stručný obsah: Jedná se o prodej pozemku p. č. 453/1, k. ú. Machnín, na základě žádosti. 

Žadatel žádá o prodej pozemku z důvodu sjednocení vlastnictví. Pracovní skupina vyjádřila 

souhlas. Odbor MS doporučil prodej pozemku. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí 

1 209 000 Kč + 21 % DPH. Záměr prodeje byl odsouhlasen RM dne 16. 11. 2020 a schválen ZM 

dne 26. 11. 2020. Zájemce se přihlásil do výběrového řízení a uhradil jistinu. 

  



2 

 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 453/1 o výměře 1 973 m2, k. ú. Machnín, kupujícím:  

[osobní údaj odstraněn], za celkovou kupní cenu 1 462 890 Kč (včetně 21% DPH ve výši 

253 890 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. 

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

T: 31. 3. 2021 
 

USNESENÍ Č. 3/2021 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku – revokace usnesení 

Stručný obsah: Jedná se o prodej pozemku, který již byl schválen zastupitelstvem města dne  

26. 11. 2020. V usnesení byla omylem uvedena chybně celková cena pozemku 64 340 Kč, správně 

měla být uvedena celková cena pozemku 65 340 Kč. Údaje v usnesení musí být v souladu s údaji 

v kupní smlouvě, a proto je třeba toto usnesení revokovat. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 267/2020 – bod 2. ze dne 26. 11. 2020 ve znění: 

"Zastupitelstvo města po projednání  

schvaluje 

2. prodej pozemku p. č. 197/4 o výměře 14 m2 (odděleného z pozemku p. č. 197/3 dle 

Geometrického plánu č. 5933-65/2020 ze dne 7. 10. 2020), k. ú. Liberec, kupující: [osobní údaj 

odstraněn], za celkovou kupní cenu 64 340 Kč (včetně 21% DPH ve výši 11 340 Kč), splatnou před 

podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec", 
  
  

 

schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 197/4 o výměře 14 m2, (odděleného z pozemku p. č. 197/3 dle Geometrického 

plánu č. 5933-65/2020 ze dne 7. 10. 2020), k. ú. Liberec, kupující: [osobní údaj odstraněn], za 

celkovou kupní cenu 65 340 Kč (včetně 21% DPH ve výši 11 340 Kč), splatnou před podpisem 

kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 28. 2. 2021 
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USNESENÍ Č. 4/2021 

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. 6059/2 o výměře 49 m2 (odděleného z pozemku p. č. 6059 dle 

Geometrického plánu č. 5873-70/2020 ze dne 18. 3. 2020), k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 85 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje pozemku p. č. 583/10 o výměře 172 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 

za předpokládanou cenu 259 000 Kč, 
  

3. záměrem prodeje části pozemku p. č. 1302/1 o výměře cca 48 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1302/5, k. ú. Rochlice u Liberce, za 

cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 42 000 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. 3. 2021 
 

USNESENÍ Č. 5/2021 

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. 1729/1 o výměře cca 75 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení s  právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1726, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 233 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 750 o výměře cca 80 m2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového 

řízení s  právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 59 a p. č. 60, k. ú. Ruprechtice, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 116 000 Kč, ke které bude připočítána daň 

z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 3347/7 o výměře cca 163 m2, k. ú. ‚Vratislavice nad Nisou, 

formou výběrového řízení, za cenu dle znaleckého posudku, 
  

4. záměr prodeje pozemku p. č. 5127/2 o výměře 1 881m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za 

cenu nejvyšší nabídky, s právem přednosti nájemců pozemku, nejméně však za předpokládanou 

cenu 1 807 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za 
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cenu dle znaleckého posudku, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 

výši, 
  

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 1375/6 a části pozemku p č. 1380/4, o celkové výměře  

cca 295 m2, vše k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 

za předpokládanou cenu 383 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši, 
  

6. záměr prodeje části pozemku p. č. 1094/1 o výměře cca 191 m2, k. ú. Horní Růžodol, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 344 000 Kč, ke 

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

7. záměr prodeje části pozemku p. č. 879/8 o výměře cca 488 m2, k. ú. ‚Starý Harcov, formou 

výběrového řízení, za cenu dle znaleckého posudku, 
  

8. záměr prodeje části pozemku p. č. 373 o výměře cca 90 m2, k. ú. Doubí u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 43 000 Kč, 
  

  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 28. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 6/2021 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků vč. stavby – k. ú. Vesec 

u Liberce 

Stručný obsah: Jedná se o prodej pozemku na základě žádosti. Žadatelka žádá o prodej 

pozemků p. č. 1571 a p. č. 1570, jehož součástí je stavba, vše k. ú. Vesec u Liberce, z důvodu 

využití pro bydlení. Na návrh porady vedení ze dne 10. 8. 2020 zařadit pozemky se stavbou 

domu do prodeje, byl zadán znalecký posudek. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 1571 o výměře 650 m2 a pozemku p. č. 1570 o výměře 146 m2, jehož 

součástí je stavba, vše k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za cenu dle znaleckého posudku 2 353 000 Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 30. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 7/2021 

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Machnín 
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Stručný obsah: Jedná se o směnu pozemku na základě žádosti. Žadatel žádá o směnu pozemku 

p. č. 153/1, v jeho vlastnictví, s částí pozemku p. č. 134/1, ve vlastnictví města, vše k. ú. Machnín. 

Důvodem žádosti je scelení pozemků.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

neschvaluje 
 

záměr směny pozemku p. č. 153/1 o výměře 476 m2, k. ú. Machnín, ve vlastnictví [osobní údaj 

odstraněn], za část pozemku p. č. st. 134/1 o výměře cca 476 m2, k. ú. Machnín, ve vlastnictví 

statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, za ceny dle 

znaleckého posudku, 
  

  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 15. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 8/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2021 

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Toto rozpočtové opatření zahrnuje zejména snížení sdílených daní v důsledku 

schváleného daňového balíčku kryté zůstatkem roku 2020, dále zapojení nedočerpaných 

prostředků několika dotačních projektů z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021, směnu pozemků 

mezi městem a společností SYNER Group a převedení rozpočtu personálního odd. pod 

tajemníka magistrátu v důsledku organizační změny.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 1A) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 1A) 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: 29. 1. 2021 
 

USNESENÍ Č. 9/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2021 

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje rozpočet odboru ekologie a veřejného 

prostoru o prostředky z poskytnutého kontokorentního úvěru a částečně z rezervy odboru 

ekonomiky (nezpůsobilé výdaje akce).  Prostředky budou využity na předfinancování výstavby 
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podzemních kontejnerů na nám. Českých bratří, nám. Sukovo a v Zámečnické ul.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle příloh 1–2, 
  
  

 

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: 29. 1. 2021 
 

USNESENÍ Č. 10/2021 

Stav procesu pořízení nového územního plánu Liberec 

Stručný obsah: Materiál obsahuje základní informace o územním plánování, jednotlivých 

zúčastněných subjektech a také informace o roli určeného zastupitele a zastupitelstva. Dále 

detailně popisuje vývoj procesu pořízení nového územního plánu, včetně nastínění dalšího 

postupu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

dosavadní proces pořízení nového územního plánu Liberec, 

  
  

 

a ukládá 
 

určenému zastupiteli činit takové kroky v procesu pořízení nového územního plánu Liberec, aby 

opakované veřejné projednání proběhlo v 1. polovině roku 2021. 

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

T: 30. 6. 2021 
 

USNESENÍ Č. 11/2021 

Podnět k pořízení 107. změny územního plánu města Liberec zkráceným 

postupem 

Stručný obsah: Město Liberec připravuje projekt rekonstrukce Tržního náměstí. V nově 

pořizovaném územním plánu je na Tržním náměstí navrhována otočka tramvajové trati, která 

dále pokračuje směrem do Ruprechtic a Starých Pavlovic. Vzhledem k záměru celkového 

zklidnění Tržního náměstí je potřeba vést tramvajovou trať v jiné poloze. 107. změna územního 

plánu města Liberec umisťuje koridor pro novou blokovou smyčku tramvajové trati kolem 

Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické namísto Tržního náměstí. Tento podnět na 

změnu územního plánu je strategický – dle usnesení ZM č. 124/2019 ze dne 25. 4. 2019 se jedná 

o významný rozvojový záměr realizovaný statutárním městem Liberec. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. podnět k pořízení 107. změny územního plánu zkráceným postupem, 

  

2. navrhovaný obsah 107. změny územního plánu dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit následné kroky v procesu pořízení změny územního plánu v souladu se zákonem 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

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

T: 31. 3. 2021 
 

USNESENÍ Č. 12/2021 

Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci "Vypořádání bývalé silnice I/14 

v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací" 

Stručný obsah: Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Liberec 

a Libereckým krajem řeší úzkou spolupráci a společný postup při řešení a správu silniční sítě 

v centru města, původní silnici I/14 a I/13, které vlivem přeložek státních silnic I. třídy ztratily 

význam kategorií silnice I. třídy, ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 

v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků 

pozemních komunikací“ dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podepsání memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Liberec 

a Libereckým krajem v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. 

a dalších úseků pozemních komunikací“ dle přílohy č. 1. 

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

T: 28. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 13/2021 

Zápis z kontroly KV č. 4/2019 "Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru" 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 4/2019, jejíž náplní 

byla kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.  
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

zápis z kontroly KV č. 4/2019 "Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru", 

  
  

 

bere na vědomí 
 

nápravná opatření odboru majetkové správy a odboru strategického rozvoje a dotací uvedená 

v zápise z kontroly KV č. 4/2019 a jeho přílohách. 

  

 

USNESENÍ Č. 14/2021 

Zápis z kontroly KV č. 5/2019 "Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 

2018" 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 5/2019, jejíž náplní 

byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2018.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

zápis z kontroly KV č. 5/2019 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 

2018". 
  
 

USNESENÍ Č. 15/2021 

Aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova  

Stručný obsah: Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 

p. o., požádala o souhlas se zápisem školní jídelny s kapacitou 600 strávníků do rejstříku škol 

a školských zařízení. Po ukončení rozsáhlé rekonstrukce bude škola sama provozovat školní 

jídelnu a zajišťovat stravování žáků školy. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň 

k aktualizaci zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová 

zřizovací listina je předkládána ve formě úplného znění. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

úplné znění zřizovací listiny Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 

p. o., IČ: 72741554, s účinností od 1. února 2021, dle přílohy, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpis zřizovací listiny Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 

p. o., IČ: 72741554. 

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

T: 26. 2. 2021 
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USNESENÍ Č. 16/2021 

Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové 

základní školy 

Stručný obsah: Orgánům města je předkládán návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí 

Šimonovice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost bude 

vykonávat Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace. Obec jako územní 

samosprávný celek je v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, 

povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na 

jejím území. Vzhledem ke kapacitním možnostem uvedené základní školy bude smlouva 

uzavřena pouze na dobu určitou, a to do 31. srpna 2021.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šimonovice o vytvoření společného školského obvodu 

spádové základní školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 

příspěvková organizace, dle přílohy 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šimonovice a její zveřejnění v registru smluv. 

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

T: 22. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 17/2021 

Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML 

Stručný obsah: Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na projekt 

"Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg" na základě žádosti Severočeského muzea 

v Liberci, příspěvkové organizace. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. posunutí termínu pro čerpání finanční dotace ve výši 185 000 Kč ze dne 31. 12. 2020 na  

31. 12. 2022, posunutí termínu pro vrácení nevyčerpané dotace nebo její části z 28. 2. 2021 na  

28. 2. 2023 a posunutí termínu pro odevzdání vyúčtování z 28. 2. 2021 na 28. 2. 2023 

Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, IČ 00083232, Masarykova 11, Liberec 1, 

460 01 na projekt "Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg", 

  

2. uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec (DS201800507) mezi statutárním městem Liberec a organizací Severočeské muzeum 

v Liberci, příspěvková organizace, IČ 00083232, Masarykova 11, Liberec 1, 460 01 dle přílohy č. 6, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření tohoto dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DS201800507. 

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

T: 28. 2. 2021 
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USNESENÍ Č. 18/2021 

Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhlášení programu 6.1 dílčího 

Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího Dotačního fondu SML – Sportovní 

fond pro rok 2021, dle přílohy č. 1 to: 

Program 6.1 – Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 8 000 000 Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit vyhlášení programů 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021 

zveřejněním na úřední desce. 

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

T: 22. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 19/2021 

Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu 

Dotačního fondu SML pro rok 2021 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího 

Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2021. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Dotačního fondu SML – Fondu 

kultury a cestovního ruchu pro rok 2021, dle přílohy č. 1, a to: 

Program 5.1 – Kulturní projekty na území města Liberec, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 1 400 000 Kč 

Program 5.2 – Liberec jako turistická destinace, s předpokládaným objemem finančních prostředků 

na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150 000 Kč 

Program 5.3 – Publikace, tiskoviny a další média, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 450 000 Kč, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího fondu Dotačního fondu SML – Fondu kultury 

a cestovního ruchu pro rok 2021 zveřejněním na úřední desce. 

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

T: 21. 2. 2021 
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USNESENÍ Č. 20/2021 

Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro Kino Varšava, z. s. 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu SML ve výši 600 000 Kč na přípravu dramaturgie 

a provozní náklady Kina Varšava, z. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí finanční dotace ve výši 600 000 Kč spolku Kino Varšava, z. s., se sídlem Frýdlantská 

285/16, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje 

kina Varšava v roce 2021, 
  

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

statutárním městem Liberec a spolkem Kino Varšava, z. s., se sídlem Frýdlantská 285/16, 460 01 

Liberec I – Staré Město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava 

v roce 2021, dle přílohy č. 5, 
  

  

 

a ukládá 
 

uzavřít smlouvu mezi SML a spolkem Kino Varšava dle přílohy č. 5. 

 P: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

T: 25. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 21/2021 

Víceletá individuální dotace pro festival animovaného filmu ANIFILM v letech 

2021–2024 

Stručný obsah: Žádost o individuální dotaci v celkové výši 6 000 000 Kč (1 500 000 Kč ročně) 

a uzavření víceleté veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Občanským 

sdružením pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 – 

Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním 

a organizací mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM v letech 2021–2024. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2021 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 – 

Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a organizací 

mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2021, 

  

2. poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2022 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 – 

Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a organizací 

mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2022, 

  

3. poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2023 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 – 

Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a organizací 

mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2023, 
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4. poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2024 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 – 

Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a organizací 

mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2024, 

  

5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté dotace mezi statutárním městem Liberec 

a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6,  

Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861, dle přílohy č. 4, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté dotace mezi statutárním městem 

Liberec a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, 

Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861, dle Přílohy č. 4. 

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

T: 26. 2. 2021 
 

USNESENÍ Č. 22/2021 

Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2020 

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 IV. čtvrtletí roku 2020,  

  
  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 

  

 

USNESENÍ Č. 23/2021 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 26. 11. 2020 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 11. 2020. 
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USNESENÍ Č. 24/2021 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 10. 12. 2020 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 10. 12. 2020. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 1/2021 k usnesení č. 16/2021 

k usnesení č. 8/2021 k usnesení č. 17/2021 

k usnesení č. 9/2021 k usnesení č. 18/2021 

k usnesení č. 11/2021 k usnesení č. 19/2021 

k usnesení č. 12/2021 k usnesení č. 20/2021 

k usnesení č. 13/2021 k usnesení č. 21/2021 

k usnesení č. 15/2021 k usnesení č. 22/2021 

 

 

Liberec 1. února 2021 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  v.  r.  Ing. Zbyněk Karban  v .  r.  

primátor města náměstek primátora 
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