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U S N E S E N Í  

Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 25. 3. 2021 

USNESENÍ Č. 57/2021 

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 30. 3. 2021 od 10:00 hodin 

v sídle společnosti 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 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 na 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: 30. 3. 2021 

USNESENÍ Č. 58/2021 

Majetkoprávní operace – pozemky v k. ú. Vesec u Liberce 

Stručný obsah: Paní Alinčová vybudovala na části pozemku p. č. 942/1 a pozemku p. č. 942/133 

komunikaci – ul. K Rybníku, kterou užívají zejména majitelé přilehlých pozemků a rodinných 

domků, Další pozemky jsou určeny pro sportovně rekreační plochu a jako veřejné prostranství 

a k rozšíření komunikace Nedbalova, včetně chodníku a umístění nové trafostanice. Paní 

Alinčová slíbila, že v souladu s plánovací smlouvou č. 19/11/0097 podepíše darovací smlouvu na 

pozemky p. č. 942/1 a p. č. 942/109, k. ú. Vesec u Liberce. Městu chtěla odprodat pozemky nutné 

pro vybudování chodníků p. č. 942/110, p. č.942/134 a p. č. 942/112, komunikaci na pozemku 

p. č. 942/133, pozemek pro odpadní nádoby p. č. 942/104, pozemek pro budoucí sportoviště  

p. č. 942/102, a pozemek p. č. 942/111 pro výstavbu trafostanice, vše k. ú. Vesec u Liberce, které 

odbor HA požadoval k vytvoření veřejného prostoru. Nyní vyzvala město k úhradě za užívání 

veřejného prostoru za pozemky, na kterých je komunikace U Rybníka a část komunikace 

Nedbalova. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 186/2019 ze dne 27. 6. 2019 ve znění: 

"schvaluje 

záměr výkupu částí pozemku p. č. 942/133 o výměře 662 m2 (vzniklého oddělením z pozemku  

p. č. 942/1 dle Geometrického plánu č. 2432-40/2019), a pozemku p. č. 942/102 o výměře 909 m2 

(vzniklého rozdělením pozemku p. č. 942/102 dle Geometrického plánu č. 2413-944/2019 ze dne 

10. 4. 2019), pozemku p. č. 942/104 o výměře 23 m2, dále pozemků p. č. 942/110 o výměře 462 m2, 

a pozemku p. č. 942/134 o výměře 98 m2 (vzniklých rozdělením pozemku p. č. 942/110 dle 

Geometrického plánu č. 2432-40/2019), pozemku p. č. 942/111 o výměře 28 m2, a pozemku  

p. č. 942/112 o výměře 124 m2, vše v k. ú. Vesec u Liberce, ve vlastnictví: JUDr. Marcela Alinčová, 

bytem [osobní údaj odstraněn], Smíchov, 15000 Praha, za kupní cenu dle znaleckého posudku, 

a ukládá 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

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

správu 

T: 30. 11. 2019", 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat pí. Alinčovou o zrušení usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 186/2019. 

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

T: 30. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 59/2021 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Horní Růžodol 

Stručný obsah: Jedná se o prodej pozemků na základě žádosti. Žadatel, SBD A+G Stadion, žádá 

o prodej pozemků p. č. 323/16, p. č. 323/19 a pozemky p. č. 323/38, p. č. 323/43 a p. č. 323/1 

(oddělené GP č. 1106–63/2020 ze dne 2. 9. 2020), vše k. ú. Horní Růžodol, které tvoří zázemí 

jejich bytových domů. Jedná se o pozemky související s nemovitostmi žadatele. Záměr prodeje 

byl odsouhlasen v RM dne 16. 11. 2020 a schválen ZM dne 26. 11. 2020. Kupující se přihlásili na 

základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

prodej pozemků p. č. 323/16 o výměře 54 m2 a p. č. 323/19 o výměře 270 m2, a dále pozemků  

p. č. 323/38 o výměře 349 m2, p. č. 323/43 o výměře 150 m2 a p. č. 323/1 o výměře 228 m2 

(oddělených z pozemků p. č. 326/38, p. č. 323/15 a p. č. 323/1 dle Geometrického plánu  

č. 1106-63/2020 ze dne 2. 9. 2020) vše k. ú. Horní Růžodol, kupujícímu:  

Stavební bytové družstvo A+G Stadion, IČO 25434136, se sídlem Jeronýmova 576/39, 46007 

Liberec 7, za celkovou kupní cenu 1 776 280 Kč (včetně 21% DPH ve výši 308 280 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. 5. 2021 
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USNESENÍ Č. 60/2021 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Ruprechtice – ČEZ Distribuce, 

a. s. 

Stručný obsah: Jedná se o prodej části pozemku p. č. 1277/24 (odděleného z pozemku  

p. č. 1277/24 dle Geometrického plánu č. 2841-262/2020 ze dne 8. 6. 2020) a pozemků  

p. č. 1277/27, 1277/29, 1277/30 a 1277/31, k. ú. Ruprechtice (areál trasformovny 110/35 kV 

Liberec – Pavlovice). Ostatní pozemky tvoří zázemí této stavby.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 1277/24 o výměře 1869 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1277/24 dle 

Geometrického plánu č. 2841-262/2020 ze dne 8. 6. 2020), pozemku p. č. 1277/27 o výměře  

315 m2, pozemku p. č. 1277/29 o výměře 674 m2, pozemku p. č. 1277/30 o výměře 33 m2 

a pozemku p. č. 1277/31 o výměře 1 025 m2, vše k. ú. Ruprechtice, kupujícímu:  

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, za celkovou kupní cenu 

10 180 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 120 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. 8. 2021 
 

USNESENÍ Č. 61/2021 

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Horní Růžodol 

Stručný obsah: Jedná se o směnu pozemků na základě žádosti. Žadatel žádá o směnu části 

pozemku p. č. 852/9, v jeho vlastnictví za část pozemku p. č. 1094/1, ve vlastnictví města, vše  

k. ú. Horní Růžodol. Důvodem žádosti je legalizace přistavené garáže.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

neschvaluje 
 

záměr směny části pozemku p. č. 852/9 o výměře cca 36 m2, k. ú. Horní Růžodol, ve vlastnictví 

manželů Josefa Bukovského a Anny Bukovské, bytem [osobní údaj odstraněn], 460 07 Liberec 3, za 

část pozemku p. č. 1094/1 o výměře cca 36 m2, k. ú. Horní Růžodol, ve vlastnictví statutárního 

města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, za cenu 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. 4. 2021 
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USNESENÍ Č. 62/2021 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Horní Růžodol 

Stručný obsah: Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 551, k. ú. Horní Růžodol, z důvodu záměru 

výstavby rodinného domu pro vlastní bydlení.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměrem prodeje pozemku p. č. 551 o výměře 516 m2, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 1 091 000 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: 30. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 63/2021 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků 

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. 414/1 o výměře cca 32m2, k. ú. Nové Pavlovice, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 73 000 Kč, ke 

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

2. záměr prodeje pozemku p. č. 1190/1 o výměře 740 m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 473 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje pozemku p. č. 134/1 o výměře 4 415 m2, k. ú. Karlinky, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 2 656 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

4. záměr prodeje pozemku p. č. 360/6 o výměře 206 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle znaleckého posudku, 
  

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 1140/1 o výměře cca 340 m2, a části pozemku p. č. 1246/1 

o výměře cca 120 m2, vše k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 761 000 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. 4. 2021 
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USNESENÍ Č. 64/2021 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku DPMLJ 

Stručný obsah: Jedná se o prodej části pozemku na základě žádosti DPMLJ. Žadatel žádá 

o prodej části pozemku p. č. 2218/36 (odděleného z pozemku p. č. 2218/3), k. ú. Rochlice 

u Liberce, z důvodu vybudování sociálního zázemí pro řidiče autobusů. Jedná se o stavbu 

s napojením na vodu, kanalizaci a elektřinu. Žadatel doloží ještě kolaudaci stavby. V současné 

době je stavba již dokončena a žadatel doložil geometrický plán. Nově žádá o větší část pozemku 

celkem o 273 m2. Vzhledem k tomu, že jde o značné zvětšení požadované části pozemku, 

předkládáme návrh na změnu usnesení. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 299/2020 ze dne 10. 12. 2020 ve znění: 

„schvaluje 

záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 2218/3 o výměře cca 104 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, 

pro stavbu sociálního zázemí řidičů budoucímu kupujícímu: Dopravní podnik měst Liberce 

a Jablonce nad Nisou, IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 407/3, Liberec III – Jeřáb, 46007 

Liberec 7, za kupní cenu v době realizace prodeje stanovenou dle znaleckého posudku, 

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“, 
  

  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 2218/36 o výměře 273 m2 (odděleného z pozemku p. č. 2218/3 dle 

Geometrického plánu č. 2684-220/2020 ze dne 27. 11. 2020), k. ú. Rochlice u Liberce, pro stavbu 

sociálního zázemí řidičů kupujícímu: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,  

IČO 47311975, se sídlem Mrštíkova 407/3, Liberec III – Jeřáb, 46007 Liberec 7, za kupní cenu 

stanovenou dle znaleckého posudku, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 30. 6. 2021 
 

USNESENÍ Č. 65/2021 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – bezúplatný převod – k. ú. Kunratice 

u Liberce 

Stručný obsah: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. (KSSLK) v rámci 

majetkoprávního vypořádání po stavbě „Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou“ žádá 

o projednání bezúplatného převodu pozemku p. č. 136/9, k. ú. Kunratice u Liberce, včetně 

stavby silnice (ul. Lučanská u Novoplastu). V materiálu předloženém ke schválení do rady města 

a zastupitelstva města byl schválen pouze bezúplatný převod, přijetí daru, pozemku p. č. 136/9, 

bez stavby silnice, která nedopatřením nebyla do usnesení zahrnuta. Z tohoto důvodu, 

předkládáme návrh na změnu usnesení. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 240/2020 ze dne 22. 10. 2020 ve znění: 

„schvaluje 

bezúplatný převod, přijetím daru, pozemku p. č. 136/9 o výměře 8 271 m2, k. ú. Kunratice 

u Liberce, z vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem u Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, 

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

Město, 

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. 2020“, 
  
  

 

schvaluje 
 

bezúplatný převod, přijetí daru, pozemku p. č. 136/9 o výměře 8 271 m2 a stavby silnice na pozemku 

p. č. 136/9, k. ú. Kunratice u Liberce, z vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem 

u Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, do vlastnictví: statutárního města Liberec, IČO: 00262978,  

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 66/2021 

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení a neschválení záměru prodeje 

pozemku 

Stručný obsah: Materiál řeší zrušení usnesení rady a zastupitelstva města a neschválení záměru 

prodeje pozemku p. č. 3382/1, k. ú. Liberec z důvodu probíhajícího jednání na Stavebním úřadě 

Liberec. Po ukončení jednání bude záměr prodeje nově projednán dle přijatých opatření. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

část usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 192//2020 – bod č. 4 ze dne 3. 9. 2020 ve znění: 

„schvaluje 

4. záměr prodeje části pozemku p. č. 3382/1 o výměře cca 35 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 59 000 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: 30. 10. 2020“, 
  
  

 

neschvaluje 
 

záměr prodeje části pozemku p. č. 3382/1 o výměře cca 35 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 59 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
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a ukládá 
 

informovat žadatele o výsledku jednání Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 15. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 67/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 3C) změny rozpočtu SML na rok 2021 

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož hlavním 

předmětem jsou různé přesuny v rámci výdajů podle požadavků jednotlivých odborů, dále se 

zapojuje část nedočerpaných finančních prostředků z roku 2020 a navyšuje se čerpání 

kontokorentního úvěru. Příjmy obsahují také ostatní přijaté vratky transferů, přijaté pojistné 

náhrady, dar od Nadace Charty 77 a jejich rozdělení do výdajů. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 3C) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 3C) 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: 31. 3. 2021 
 

USNESENÍ Č. 68/2021 

Refinancování směnečného programu 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh na 

refinancování Směnečného programu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

refinancování stávající zadluženosti ve formě směnečného programu a úrokového zajištění dle 

varianty I závazné Nabídky České spořitelny, a. s., IČ 45 24 47 82, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

Praha 4, PSČ 140 00 dle přílohy č. 2, varianta I, 

  
  

 

a ukládá 
 

připravit smluvní dokumentaci týkající se refinancování Směnečného programu a úrokového 

zajištění dle varianty I. 

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

T: 20. 4. 2021 
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USNESENÍ Č. 69/2021 

Inventarizační zpráva roku 2020 

Stručný obsah: Inventarizační zpráva je shrnutí všech podstatných skutečností o všech 

provedených inventurách. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

výsledky fyzické inventury majetku k 1. 10. 2020, skladových zásob k 31. 12. 2020, dokladových 

inventur k 31. 12. 2020 a současně vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové 

zprávy. 

  
 

USNESENÍ Č. 70/2021 

Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec 

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

přísedících Okresního soudu Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

volí 

1. Bc. Andreu Mašínovou do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 

  

2. Olgu Marii Bednaříkovou do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 

  

3. Mgr. Lukáše Kučeru do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, 

  

4. Jaroslavu Zajícovou do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci. 

  
 

 

USNESENÍ Č. 71/2021 

Podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci v řízení vedeném 

pod sp. zn. 22 C 285/2019  

Stručný obsah: Statutární město Liberec je žalovaným v řízení vedeném u Okresního soudu 

v Liberci pod sp. zn. 22 C 285/2019 se společností Interma BYTY, akciová společnost,  

IČ 28726341. Je třeba rozhodnout o tom, zda bude v případě, že soud vyhoví žalobě společnosti, 

podáno odvolání proti rozhodnutí soudu.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

podání odvolání statutárního města Liberec proti případnému rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 

v rámci řízení vedeného u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 22 C 285/2019, kterým by bylo 

vyhověno žalobě společnosti Interma BYTY, akciová společnost, na nahrazení projevu vůle, a to za 
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účelem zachování kontinuity dosavadní procesní obrany statutárního města Liberec v tomto řízení, 

  
  

 

si vyhrazuje 
 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

pravomoc rozhodovat o zpětvzetí odvolání statutárního města Liberec proti rozhodnutí Okresního 

soudu v Liberci v rámci řízení vedeného u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 22 C 285/2019, 

kterým by bylo vyhověno žalobě společnosti Interma BYTY, akciová společnost, na nahrazení 

projevu vůle, a to na některém ze zasedání Zastupitelstva statutárního města Liberec následujícím 

po případném odvolání, podaném ze strany statutárního města Liberec, 

  
  

 

a ukládá 
 

dát pokyn externí advokátní kanceláři Máchal, Bobek a partneři k podání odvolání nejpozději do 

5 pracovních dnů ode dne předložení písemného vyhotovení rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 

statutárnímu městu Liberec ze strany externí advokátní kanceláře Máchal, Bobek a partneři. 

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

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 72/2021 

Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a. s. 

Stručný obsah: Předkládaný návrh obsahuje návrh změny stanov společnosti Liberecká IS 

vyvolaný novelou zákona 90/2012 Sb. platnou od 1. 1. 2021, kterou se ruší v monistickém 

uspořádání funkce „statutární ředitel“ a statutárním i kontrolním orgánem se stanovuje 

„správní rada“. Upravenými stanovami se navrhuje přejít na dualistický systém s tříčlenným 

představenstvem a pětičlennou dozorčí radou. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

nové znění stanov společnosti Liberecká IS, a. s., ve znění dle přílohy materiálu. 
  
 

USNESENÍ Č. 73/2021 

Revokace ukládací části usnesení ZML č. 152/2020 a 34/2021 

Stručný obsah: Návrh revokace ukládací části usnesení ZML č. 152/2020 a 34/2021. Návrh 

ukládací části těchto usnesení je, že zápisy z kontrol KV budou předkládány Zastupitelstvu 

města Liberec "na vědomí". Stejným způsobem, tj. "na vědomí" budou v souladu s usnesením 

KV č. 5/2021 ZML předkládány všechny zápisy z provedených kontrol KV. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 

1. ukládací část usnesení č. 152/2020 ve znění: 

„zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky předložit ke 

schválení Zastupitelstvu města Liberec 

P: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru 
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T: 31. 3. 2021“, 
  

2. ukládací část usnesení č. 34/2021 ve znění: 

„zajistit v součinnosti s kontrolním výborem dokončení kontroly KV č. 3/2020 v prodlouženém 

termínu a výsledky předložit Zastupitelstvu města Liberec 

P: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru 

T: 30. 9. 2021“, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit v součinnosti s kontrolním výborem předkládání zápisů z kontrol Zastupitelstvu města 

Liberec na vědomí. 

 P: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru 

T: 30. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 74/2021 

Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí 

Zastupitelstva města Liberec 

Stručný obsah: Na základě rezignace členky výboru pro rozvoj a životní prostředí dochází ke 

změně v personálním obsazení tohoto výboru. 

Zastupitelstvo města po projednání  
 

bere na vědomí 
 

odstoupení Ing. Karolíny Hrbkové z funkce členky výboru pro rozvoj a životní prostředí 

Zastupitelstva města Liberec viz příloha č. 1, 
  

  

 

volí 
 

Mgr. Ditu Landovou do funkce členky výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města 

Liberec, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit jmenování nové členky Výboru pro rozvoj a životní prostředí. 

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

T: 2. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 75/2021 

Zřízení řídicího výboru ITI 

Stručný obsah: Statutární město Liberec bude i pro další programové období 2021–2027 

nositelem integrované územní investice pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou  

(ITI LBC-JBC). V souvislosti s přípravou a realizací ITI Liberec – Jablonec nad Nisou pro 

období 2021–2027 je potřeba zřídit nový řídicí výbor strategie integrované územní investice 

(dále jen ŘV ITI). Na financování implementace ITI se bude spolupodílet Operační program 

Technická pomoc, ze kterého bude statutární město Liberec čerpat prostředky na administraci, 

publicitu a personální zajištění řízení ITI. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

zřizuje 
 

řídicí výbor strategie integrované územní investice (ŘV ITI), 

  
  

 

schvaluje 
 

statut ŘV ITI dle přílohy 1, 

  
  

 

jmenuje 

1. Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, náměstkyni primátora pro strategický rozvoj a dotace, 

předsedkyní ŘV ITI, 

  

2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora statutárního města Jablonce nad Nisou, místopředsedou 

ŘV ITI, 

  
  

 

pověřuje 
 

Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, náměstkyni primátora pro strategický rozvoj a dotace, 

oslovením institucí pro nominaci členů ŘV ITI. 

  
 

USNESENÍ Č. 76/2021 

Aktualizace SUMF – Rámce udržitelné městské mobility 2017–2023 

Stručný obsah: Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou pro období 

2017–2023 (SUMF) byl schválen v roce 2018 a v současné době již zcela nezohledňuje nové 

skutečnosti a informace. V souvislosti s tímto zjištěním a současně s potřebou ukotvit v koncepci 

i Akčním plánu nové projekty, které je důležité v území realizovat, je nutné SUMF včetně 

Akčního plánu aktualizovat. Zastupitelstvo města schválilo doplnění projektu "Parkovací dům" 

do strategického rámce městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 (SUMF) a do 

Akčního plánu usnesením č. 254/2020 dne 22. 10. 2020. Po konzultaci s Ministerstvem dopravy 

ČR bylo však nutné přistoupit ke komplexní aktualizaci celého dokumentu SUMF, tedy 

analytické části, kde byla doplněna nová data a nové skutečnosti.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

aktualizaci strategického Rámce udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou  

2017–2023 a Akčního plánu dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 

1. předložit aktualizovaný Rámec udržitelné městské mobility 2017–2023 ke schválení Ministerstvu 

dopravy, 

 P: Loučková Kotasová Radka, Ing. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace 

T: 30. 4. 2021 

2. realizovat opatření A2.3.4 až po získání předběžného souhlasu SŽ a Českých drah s využitím 

nemovitostí v jejich vlastnictví. 
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Protipovodňová opatření města Liberec 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je celkové shrnutí dosavadních kroků ve věci 

přípravy Protipovodňových opatření města Liberce na Lužické Nise. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 77/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 3B) 2021 změny rozpočtu SML na rok 2021 

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují výdaje v neinvestiční konsolidační 

položce rozpočtu, a sice "Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD". Předmětem tohoto 

materiálu je schválení druhé části mimořádného příspěvku na úhradu dopadů Covid-19 pro 

společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen "DPMLJ"), a to 

ve výši 6 000 000 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh rozpočtového opatření č. 3B) 2021 změny rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 

v kompetenci zastupitelstva města dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 

1. aktualizovat rozpočet v souladu s přijatým usnesením, 

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

T: 9. 4. 2021 

2. předložit plán úsporných opatření v Dopravním podniku města Liberce a Jablonce, a. s., na roky 

2021–2022. 

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

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 78/2021 

Plánovací smlouva – Prodloužení chodníku, Primátorská 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost (příloha č. 1) o vyhotovení 

plánovací smlouvy (příloha č. 2), která se týká stavby ,,Prodloužení chodníku, ul. Primátorská“. 

V rámci předmětné stavby dojde k prodloužení stávajícího chodníčku vedoucího ze Staškovy 

ulice o celkové ploše 13,17 m2. Předmětná stavba bude realizována na pozemcích investora  

p. p. č. 1219/2 a p. p. č. 1219/5, k. ú. Ruprechtice a na pozemku města Liberec p. p. č. 1195,  

k. ú. Ruprechtice, obec Liberec. 



13 

 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření ,,Plánovací smlouvy“ dle přílohy č. 2 na stavbu ,,Prodloužení chodníku, ul. Primátorská“, 

v rámci které dojde k prodloužení stávajícího chodníčku vedoucího ze Staškovy ulice o celkové 

ploše 13,17 m2, který bude umístěn na pozemcích investora p. p. č. 1219/2 a p. p. č. 1219/5  

a pozemku města p. p. č. 1195, k. ú. Ruprechtice, obec Liberec a to mezi [osobní údaj odstraněn] 

a statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, 
  
  

 

a ukládá 

1. zajistit podpis smluvního dokumentu, 

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

T: 29. 4. 2021 

2. zajistit další úkony související s plněním smlouvy. 

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

T: 19. 5. 2021 
 

Dodatky ke smlouvě o spolupráci – Slévárna Ostašov 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku 

č. 3 ke smlouvě o spolupráci. Předmětem dodatků je veřejně prospěšná stavba komunikace 

propojující stávající komunikaci Švermova s komunikací Průmyslovou a obchodní zónou Sever. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 79/2021 

Záměr majetkoprávních operací ve věci dopravního napojení lokality Hluboká 

v Pilínkově 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr směny pozemků mezi statutárním městem 

Liberec (dále jen SML) a vlastníky pozemků v lokalitě Hluboká v Pilínkově. Majetkoprávní 

operace souvisí s havarijním stavem mostu v ul. Ke Hluboké, který je jedinou dopravní spojnicí 

mezi obyvateli na Hluboké a zbytkem města. Součástí uvažované majetkoprávní operace je 

následná objízdná trasa mimo zmíněný most. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr bezplatné výpůjčky částí pozemků p. č. 305/1 a 60/1 k. ú. Pilínkov ve prospěch statutárního 

města Liberec, 
  

2. záměr směny části pozemku p. č. 305/9 v k. ú. Pilínkov za část pozemku 762/1 v k. ú. Machnín bez 

doplatku, 
  

3. záměr směny části pozemku p. č. 305/10 a p. č. 245/1 za pozemek p. č. 102 vše k. ú. Pilinkov dle 
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přílohy č. 3 s doplatkem statutárnímu městu Liberec maximálně do výše 10 tis. Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

postupovat v souladu s přijatým usnesením a předložit do zastupitelstva města konečnou 

majetkoprávní operaci. 

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

T: 30. 6. 2021 
 

USNESENÍ Č. 80/2021 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček 

Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu 

Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem 

Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 

1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 o poskytnutí dotace na činnost 

poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci a na nákup fondu (akvizici) na městskou funkci 

knihovny pro rok 2021. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 3 700 000 Kč subjektu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 

organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 na 

činnost poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci a na nákup knihovního fondu (akvizici), 
  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a subjektem 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – 

Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 dle přílohy č. 2, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření této smlouvy.  

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

T: 15. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 81/2021 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum 

Liberec 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu SML ve výši 600 000 Kč na provoz a rozvoj 

Technického muzea Liberec- z. s., na základě předložené žádosti. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 600 000 Kč spolku Technické 

muzeum Liberec- z. s., IČ 02826615, se sídlem Masarykova 424/5, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Liberec, na provoz a rozvoj Technického muzea Liberec v roce 2021, 
  

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

statutárním městem Liberec a spolkem Technické muzeum Liberec- z. s., IČ 02826615, se sídlem 

Masarykova 424/5, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, na provoz a rozvoj Technického muzea 

Liberec v roce 2021, dle přílohy č. 6, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření smlouvy mezi SML a spolkem Technické muzeum Liberec dle přílohy č. 6. 

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

T: 30. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 82/2021 

Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2021 – Jan Šebelka 

Stručný obsah: Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po 

projednání ve výboru pro kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Medaile města Liberec 

v roce 2021 pro Jana Šebelku. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora města, na udělení Medaile města Liberec dle § 84, 

odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění panu Janu Šebelkovi za 

mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti literatury a žurnalistiky, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit udělení Medaili města Liberec 
 

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

T: 31. 12. 2021 
 

Podpora aktérů dlouhodobě působících na poli kultury ve městě Liberec 

Stručný obsah: Mimořádný jednorázový dar z rozpočtu SML na částečné pokrytí výdajů, které 

žadatel nemůže plnit z důvodu výpadku příjmů z kulturní činnosti způsobeného 

protiepidemickými opatřeními. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
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Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 25. 2. 2021 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

Přílohy:  

k usnesení č. 57/2021 k usnesení č. 76/2021 

k usnesení č. 67/2021 k usnesení č. 77/2021 

k usnesení č. 68/2021 k usnesení č. 78/2021 

k usnesení č. 72/2021 k usnesení č. 79/2021 

k usnesení č. 74/2021 k usnesení č. 80/2021 

k usnesení č. 75/2021 k usnesení č. 81/2021 

  

Liberec 29. března 2021 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  v.  r.  Ing. Zbyněk Karban  v .  r.  
primátor města náměstek primátora 

 

 


