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U S N E S E N Í  

ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 29. 4. 2021 

USNESENÍ Č. 83/2021 

Majetkoprávní operace – prodeje pozemků 

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

prodejů byly odsouhlaseny v RM dne 19. 1. 2021, 9. 2. 2021 a 15. 9. 2020, schváleny byly ZM dne 

28. 1. 2021, 25. 2. 2021 a 24. 9. 2020. Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového 

řízení a uhradili na účet města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodej pozemku p. č. 583/10 o výměře 172 m2, k. ú. Liberec, kupujícím:  

manželé Anton Kišac, [osobní údaj odstraněn] 1972, a Klára Kišacová, nar. [osobní údaj 

odstraněn] 1979, oba bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 1, za celkovou kupní cenu 

259 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 

dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
  

2. prodej 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, kupující:  

Jitka Neumannová, [osobní údaj odstraněn] 1972, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 1, za 

celkovou kupní cenu 104 060 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 18 060 Kč), splatnou před podpisem 

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

Zastupitelstvem města Liberec, 
  

3. prodej pozemku p. č. 91 o výměře 222 m2, k. ú. Dolní Hanychov, kupující: 

PhDr. Pavla Rymešová, PhD., [osobní údaj odstraněn] 1969, bytem [osobní údaj odstraněn], 
Horoměřice, za celkovou kupní cenu 181 500 Kč (včetně 21% DPH ve výši 31 500 Kč), termín 

podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 

Liberec, 
  

4. prodej pozemku p. č. 679 o výměře 119 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. Kateřinky 

u Liberce, kupujícímu:  

Robert Hes [osobní údaj odstraněn] 1973, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec V – 

Kristiánov, za celkovou kupní cenu 178 000 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 schválenými majetkoprávními operacemi. 

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

T: 30. 6. 2021 
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USNESENÍ Č. 84/2021 

Majetkoprávní operace – záměr úplatného převodu pozemku p. č. 744,  

k. ú. Liberec 

Stručný obsah: Státní pozemkový úřad (SPÚ) v minulém roce upozornil město, že neoprávněně, 

bez užívacího vztahu k pozemku, užívá pozemek p. č. 744, k. ú. Liberec, MŠ Sedmikráska. SPÚ 

byl požádán na základě jednání Porady vedení města dne 31. 8. 2020 o bezúplatný převod 

pozemku, který byl zamítnut. Počátkem roku byla radou města schválena nájemní smlouva na 

uvedený pozemek a dohoda o zaplacení úhrady za užívání pozemku. Nyní je předkládána žádost 

o úplatný převod pozemku do vlastnictví města.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr úplatného převodu pozemku p. č. 744 o výměře 530 m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví:  

ČR s příslušností hospodaření Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 – Žižkov, do vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec I, za cenu dle znaleckého posudku, s úhradou nákladů na ocenění pozemku do 30 dnů ode 

dne doručení výzvy k úhradě, 
  

2. znění žádosti o úplatný převod dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zaslat schválenou žádost na Státní pozemkový úřad. 

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

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 85/2021 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Liberec 

Stručný obsah: Jedná se o záměr prodeje pozemku p. č. 2809/53 (oddělený z pozemku  

p. č. 2809/1 dle Geometrického plánu č. 5810-80/2020 ze dne 5. 11. 2020), k. ú. Liberec, na 

základě žádosti. Žadatel je spoluvlastníkem domu na pozemku p. č. 2810 a p. č. 2809/12, k. ú. 

Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 2809/53 o výměře 524 m2 (odděleného z pozemku p. č. 2809/1 dle 

Geometrického plánu č. 5810-80/2020 ze dne 5. 11. 2020), k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

s  právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 2810, k. ú. Liberec za cenu nejvyšší nabídky nejméně 

však za předpokládanou cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 1 270 550 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. 6. 2021 
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USNESENÍ Č. 86/2021 

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 pozemku p. č. 5 o výměře 679 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 395 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné výši nebo za cenu dle znaleckého posudku, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 5980 o výměře cca 4 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 19 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 533/1 o výměře cca 115 m2, k. ú. Františkov u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 119 000 Kč, ke 

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

4. záměr prodeje pozemků p. č. 306/4 o výměře 65 m2, p. č. 304/1 o výměře 93 m2 a p. č. 305/1 

o výměře 1 529 m2, vše k. ú. Růžodol I., formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 1 722 000 Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 87/2021 

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

Hanychov  

Stručný obsah: Severočeská vodárenská společnost, a. s. (dále jen SVS) žádá o směnu pozemku 

p. č. 61/4, k. ú. Růžodol I ve vlastnictví SVS, za části pozemků p. č. 117/7, p. č. 112/2, p. č. 113,  

a pozemek p. č.117/9, na kterém stojí vrchní částí stavba vodojemu Liberce Bucharka, vše  

v k. ú. Horní Hanychov, ve vlastnictví města. Na předmětných pozemcích se dále nachází 

podzemní část stavby vodojemu, tvořená akumulační nádrží.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr směny pozemku p. č. 61/4 o výměre 1 250 m2, k. ú. Růžodol I, ve vlastnictví: Severočeská 

vodárenská společnost, a. s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice, za části 

pozemků p. č. 112/2 o výměře cca 63 m2, p. č. 113 o výměře cca 158 m2, p. č. 117/7 o výměře  

cca 608 m2 a pozemek p. č. 117/9 o výměře 27 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov, ve vlastnictví: 

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

PSČ 460 59, s doplatkem dle znaleckého posudku, 
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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 
 

USNESENÍ Č. 88/2021 

Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu podílů města v bytových 

domech spolufinancovaných z SFRB 

Stručný obsah: Materiál byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva města č. 38/2021 ze dne 

25. 2. 2021. A návrh odůvodnění záměru a odchylky od ceny obvyklé se stane podkladem pro 

vytvoření vlastní smluvní dokumentace k převodům s jednotlivými bytovými družstvy. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje spoluvlastnických podílů na budovách a prodeje pozemků, případně 

spoluvlastnických podílů na nich předem určeným kupujícím - bytovým družstvům  

Bytové družstvo Nemovitost Spoluvlastnický  

podíl SML 

Stavební bytové družstvo 

A+G Stadion 

IČ 25434136 

se sídlem Jeronýmova 

576/39, Liberec VII-Horní 

Růžodol, 460 07 Liberec 

Budova č. p. 575 stojící na pozemku  

parc. č. 323/32 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 1167 

Budova č. p. 576 stojící na pozemku  

parc. č. 323/29 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 1167  

Budova č. p. 577 stojící na pozemku  

parc. č. 323/28 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 1167  

Budova č. p. 581 stojící na pozemku  

parc. č. 323/36 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 1167 

to vše zapsáno pro k. ú. Horní Růžodol, obec 

Liberec 

51/100 

 

 

51/100 

 

 

51/100 

 

 

51/100 

 

Liberecké bytové 

družstvo Stadion 
IČ 25049593 

se sídlem Jeronýmova 

494/20, Liberec VII-Horní 

Růžodol, 460 07 Liberec 

Budova č. p. 569 stojící na pozemku  

parc. č. 316/12 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 743 

Budova č. p. 567 stojící na pozemku  

parc. č. 316/9 (ve vlastnictví SML) zapsaná na 

LV č. 988 

Budova č. p. 566 stojící na pozemku  

parc. č. 316/10 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 989 

Budova č. p. 568 stojící na pozemku  

parc. č. 316/11 (ve vlastnictví SML) zapsaná 

na LV č. 990 

to vše zapsáno pro k. ú. Horní Růžodol, obec 

Liberec 

3158/10000 

 

 

2190/10000 

 

 

3693/10000 

 

 

2768/10000 

Bytové družstvo ZÚ 

ALFA 

Budova č. p. 1209 stojící na pozemku  

parc. č. 2208/5 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

2756/10000 
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IČ 25401190 

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec 

LV č. 1901 

zapsáno pro k. ú. Vratislavice nad Nisou, obec 

Liberec 

Bytové družstvo ZÚ 

BETA IČ 25401203  

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I - Staré 

Město, 460 01 Liberec  

Budova č. p. 1210 stojící na pozemku  

parc. č. 2208/6 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 1902 

zapsáno pro k. ú. Vratislavice nad Nisou, obec 

Liberec 

2756/10000 

Bytové družstvo ZÚ 

GAMA IČ 25401688  

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec 

Budova č. p. 1207 stojící na pozemku  

parc. č. 2208/7 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 1938 

zapsáno pro k. ú. Vratislavice nad Nisou, obec 

Liberec 

3305/10000 

Bytové družstvo 

ZELENÉ ÚDOLÍ 

IČ 25441906 

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec 

Pozemek parc. č. 2221/2, jehož součástí je 

budova č. p. 1085 

Pozemek parc. č. 2221/3, jehož součástí je 

budova č. p. 1081 

Pozemek parc. č. 2221/4, jehož součástí je 

budova č. p. 1082 

Pozemek parc. č. 2221/5, jehož součástí je 

budova č. p. 1083 

Pozemek parc. č. 2221/6, jehož součástí je 

budova č. p. 1084 

Pozemek parc. č. 2221/7, jehož součástí je 

budova č. p. 1086 

to vše zapsáno pro k. ú. Rochlice u Liberce, 

obec Liberec, na LV č. 2705 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

Bytové družstvo 

VLNAŘSKÁ 

IČ 25474995 

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec 

Budova č. p. 1117 stojící na pozemku  

parc. č. 1425/9 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 1118 stojící na pozemku  

parc. č. 1425/7 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 1119 stojící na pozemku  

parc. č. 1425/6 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 1120 stojící na pozemku  

parc. č. 1425/8 (ve vlastnictví SML) 

to vše zapsáno pro k. ú. Rochlice u Liberce, 

obec Liberec, na LV č. 4252 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

Bytové družstvo STARÝ 

HARCOV 

IČ 25023438 

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec 

Budova č. p. 858 stojící na pozemku  

parc. č. 450/55 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 859 stojící na pozemku  

parc. č. 450/50 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 860 stojící na pozemku  

parc. č. 450/5 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 861 stojící na pozemku  

parc. č. 450/56 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 862 stojící na pozemku  

parc. č. 450/51 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 863 stojící na pozemku  

parc. č. 450/52 (ve vlastnictví SML) 

to vše zapsáno pro k. ú. Starý Harcov, obec 

Liberec, na LV č. 3884 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

 

51/100 

Bytové družstvo 

SPEKTRUM 

IČ 25460242 

Budova č. p. 845 stojící na pozemku  

parc. č. 450/8 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 846 stojící na pozemku  

51/100 

 

51/100 



6 

 

se sídlem Masarykova 

522/12, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec 

parc. č. 450/25 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 847 stojící na pozemku  

parc. č. 450/11 (ve vlastnictví SML) 

Budova č. p. 848 stojící na pozemku  

parc. č. 450/13 (ve vlastnictví SML) 

to vše zapsáno pro k. ú. Starý Harcov, obec 

Liberec, na LV č. 3567 

 

51/100 

 

51/100 

Bytové družstvo LB 

TYRŠOVA 

IČ 25407406 

se sídlem Tyršova 510/9, 

Liberec V-Kristiánov, 

460 05 Liberec 

Rozestavěná budova na pozemku  

parc. č. 980/17 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 4379 

Rozestavěná budova na pozemku  

parc. č. 980/11 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 4379 

Budova č. p. 511 stojící na pozemku  

parc. č. 980/5 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 8654 

Budova č. p. 512 stojící na pozemku  

parc. č. 980/4 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 8654 

Budova č. p. 513 stojící na pozemku  

parc. č. 980/3 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 8654 

Budova č. p. 509 stojící na pozemku  

parc. č. 980/9 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 9038 

Budova č. p. 510 stojící na pozemku  

parc. č. 980/10 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 9360 

Budova č. p. 508 stojící na pozemku  

parc. č. 980/15 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 9711 

Budova č. p. 507 stojící na pozemku  

parc. č. 980/16 (ve vlastnictví BD) zapsaná na 

LV č. 9712 

to vše zapsáno pro k. ú. Liberec, obec Liberec 

51/100 

 

 

51/100 

 

 

2704/10000 

 

 

2704/10000 

 

 

2704/10000 

 

 

2052/10000 

 

 

2765/10000 

 

 

14/100 

 

 

27/100 

za cenu 1 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

  

 

a ukládá 

1. předložit majetkoprávní operaci pro Bytové družstvo ZÚ ALFA ke schválení zastupitelstvu města, 

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

T: 18. 5. 2021 

2. předložit majetkoprávní operaci pro Bytové družstvo ZÚ BETA a Bytové družstvo ZÚ GAMA ke 

schválení zastupitelstvu města. 

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

T: 18. 5. 2021 
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USNESENÍ Č. 89/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 4B) 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 přijaté vratky transferů, přijaté pojistné náhrady, 

vrácené nečerpané nájemné z roku 2020 za Areál Svojsíkova, platbu za prodej hrobky na 

hřbitově v Ruprechticích a jejich rozdělení do výdajů. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 4B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 4B) 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: 30. 4. 2021 
 

USNESENÍ Č. 90/2021 

Obecně závazná vyhláška SML č. n/2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška SML č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na 

území města Liberec 

Stručný obsah: Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. n/2021, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství na území města Liberce. Pro rok 2021 se stanovuje nulová sazba 

poplatku za předzahrádky, zařízení a dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb a za 

vystavené zboží před obchody. Důvodem je snaha zmírnit dopad nařízení vlády, vydaných 

z důvodu epidemie COVID-19, na podnikání v oblasti obchodu, stravování a cestovního ruchu. 

Cílem je podpořit rychlejší restart této oblasti služeb na území města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

vydává 
 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. n/2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

na území města Liberce dle příloh č. 1, č. 2. 
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USNESENÍ Č. 91/2021 

Refinancování směnečného programu – schválení úvěrové dokumentace 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá zastupitelstvu města návrh smluvní dokumentace 

související s refinancováním stávajícího směnečného programu a úrokového zajištění 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. smlouvu o úvěru č. 5/21/LCD dle přílohy č. 2, 

  

2. restrukturalizaci transakce (úrokového zajištění), která má být uzavřena mezi statutárním městem 

Liberec a Českou spořitelnou, a. s., dle Předběžných podmínek transakce (Term Sheetu), dle kterého 

pevná úroková sazba úrokového zajištění, jejíž výše bude stanovena v den uskutečnění transakce 

podle aktuálních tržních podmínek, bude v rozmezí 3,00 % – 4,10 % p. a., dle přílohy č. 3, 

  

3. dodatek č. 4 ke smlouvě o směnečném programu od společnosti Česká spořitelna, a. s.,  

IČ: 45244782 dle přílohy č. 4, 
  

4. dodatek č. 3 k dohodě o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu 

k financování statutárního města Liberce od společnosti Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 dle 

přílohy č. 5, 
  

5. dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 3. 1. 2018 od společnosti 

Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782 dle přílohy č. 6, 
  

6. oznámení o změně oprávněných osob dle přílohy č. 7, 

  
  

 

a ukládá 
 

podepsat smluvní dokumenty související s refinancováním stávajícího směnečného programu 

a úrokového zajištění. 

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

T: 6. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 92/2021 

Varianty naložení s akciovým podílem ve společnosti FinReal Liberec, a. s. 

v návaznosti na rozhodnutí valné hromady FinReal Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Možné varianty naložení s akciovým podílem ve společnosti FinReal Liberec, 

a. s., v majetku SML v návaznosti na rozhodnutí VH FinReal Liberec, a. s., o zvýšení ZK ze dne 

22. 3. 2021 a doručení nabídky společnosti Liberecká automobilová doprava, s. r. o. (LIAD, 

s. r. o.) na odkup veškerých akcií FinReal Liberec, a. s., v majetku města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 

1. zprávu o valné hromadě FinReal Liberec, a. s., konané dne 22. 3. 2021 a jejím rozhodnutí o zvýšení 

základního kapitálu Společnosti o částku 13 200 000 Kč a připuštění započtení pohledávky 

společnosti Liberecká automobilová doprava, s. r. o. (LIAD, s. r. o.) oproti pohledávce FinReal 

Liberec, a. s., na splacení emisního kursu nově vydaných akcií, a souvisejících skutečnostech, 

včetně doručení zprávy o přednostním právu akcionáře, města Liberec na úpis akcií Společnosti 
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v rámci zvýšení základního kapitálu, 

  

2. podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady FinReal Liberec, a. s., konané dne 22. 3. 2021 

ohledně bodů 17. a 18 pozvánky na valnou hromadu FinReal Liberec, a. s., ze dne 23. 2. 2021 

(„Pozvánka“), 

  

3. zahájení dalších právních kroků proti Ing. Petru Wasserbauerovi v souvislosti s porušením péče 

řádného hospodáře při řízení společnosti FinReal Liberec, a. s., a umožněním přijetí nezákonného 

usnesení valné hromady FinReal Liberec, a. s., ohledně zvýšení základního kapitálu této společnosti 

a změny stanov, bude-li to účelné, 

  

4. nabídku společnosti Liberecká automobilová doprava, s. r. o. (LIAD, s. r. o.) na odkup akcií FinReal 

Liberec, a. s., v majetku města Liberec doručenou městu dne 23. 3. 2021, 

  

5. informaci o žádosti vybraných obcí, minoritních akcionářů FinReal Liberec, a. s., doručené městu 

Liberec ohledně jednotného postupu minoritních akcionářů vůči majoritnímu akcionáři LIAD, 

s. r. o., ohledně prodeje majetkového podílu obcí ve FinReal Liberec, a. s., dle materiálu v příloze 

č. 4, 

  
  

 

schvaluje 

1. záměr prodeje akcií FinReal Liberec, a. s., v majetku statutárního města Liberec za cenu dle 

aktuálního znaleckého posudku, který vypracuje znalec na žádost statutárního města Liberec, 

nejméně pak za cenu 866,584 Kč za akcii a za předpokladu splnění podmínek dle společného 

postupu minoritních akcionářů (obcí), 

  

2. znění memoranda o společném postupu minoritních akcionářů vůči většinovému akcionáři LIAD, 

s. r. o., dle přílohy č. 8, 

  
  

 

a ukládá 

1. činit nezbytné kroky k realizaci záměru prodeje akcií FinReal Liberec, a. s., v majetku statutárního 

města Liberec za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, který vypracuje znalec na žádost 

statutárního města Liberec, nejméně pak za cenu 866,584 Kč za akcii a za předpokladu splnění 

podmínek dle společného postupu minoritních akcionářů (obcí) vůči majoritnímu akcionáři LIAD, 

s. r. o., 

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

T: 30. 6. 2021 

2. zajistit podpis memoranda o společném postupu minoritních akcionářů vůči většinovému akcionáři 

LIAD, s. r. o. 

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

T: 10. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 93/2021 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec,  

a. s. 

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

na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 21. 5. 2021 od 10:00 hodin 

v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s., na adrese České mládeže 594/33, 

Liberec, zasedací místnost č. 3. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Mgr. Jiřího 

Šolce, náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., se sídlem české mládeže 

594/33. Liberec VI – Rochlice, 460 06, Liberec IČO 250 45 504, která se koná dne 21. 5. 2021 od 

10:00 v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s., dle přílohy č. 1, 

  
  

 

deleguje 
 

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

Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie, 

  
  

 

a ukládá 
 

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

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

T: 21. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 94/2021 

Investiční plán pro roky 2021 a 2022 s výhledem do roku 2030 

Stručný obsah: Projednání a schválení plánu investic pro roky 2021 a 2022 s výhledem do roku 

2030 ukáže nejnutnější investiční potřeby města a přehled nákladů na potřeby krytí těchto 

potřeb. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

Plán investičních akcí pro roky 2021 a 2022 se zásobníkem projektů pro období po roce 2023, 
  
  

 

aukládá 
 

informovat o jeho schválení odbory magistrátu zodpovědné za investiční rozvoj. 

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

T: 15. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 95/2021 

Dodatek č. 1 a č. 2 memoranda o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu 

"Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně 

zázemí" mezi LK a SML 

Stručný obsah: LK a SML dne 15. 4. 2019 uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci při 

výstavbě objektu „Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně 

zázemí“ č. OLP/597/2019, které se týkalo vzájemné spolupráce a koordinace společného postupu 

při výstavbě terminálu příměstské dopravy a parkovacího domu v lokalitě stávajícího 

autobusového a vlakového nádraží v Liberci. Vzhledem k tomu, že od uzavření memoranda 

došlo ke změnám situace a podmínek, navrhují strany tyto dodatky č. 1 a č. 2 doplnit ke 

stávajícímu platnému memorandu a tím ho zaktualizovat. 20. 10. 2020 Rada Libereckého kraje 

schválila dodatek č. 1 usnesením č. 1774/20/RK. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. uzavření dodatku č. 1 k memorandu o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál 

veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019, 
  

2. uzavření dodatku č. 2 k memorandu o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál 

veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019, 
  
  

 

a ukládá 

1. informovat Liberecký kraj o přijatém usnesení dodatku č. 1 a č. 2 k memorandu, 

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

T: 30. 5. 2021 

2.  podpis dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál 

veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019, 

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

T: 30. 5. 2021 

3. podpis dodatku č. 2 k Memorandu o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál 

veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019. 

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

T: 30. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 96/2021 

Architektonicko-dispoziční řešení na akci "Projekční práce na rekonstrukci 

a stavební úpravy MPB v Liberci" 

Stručný obsah: Seznámení se s architektonicko-dispozičním řešením v rámci projekčních prací 

a stavebních úprav městského plaveckého bazénu v Liberci, významné pozdně modernistické 

sportovní stavby z r. 1984.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

architektonicko-dispoziční řešení plaveckého bazénu v Liberci. 

  

 

USNESENÍ Č. 97/2021 

Změna v personálním obsazení kontrolního výboru 

Stručný obsah: Předmětem tohoto bodu je rezignace členky kontrolního výboru a jmenování 

nového člena tohoto výboru. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

rezignaci členky kontrolního výboru Ing. Jany Schlegelové, 
  
  

 

volí 
 

člena kontrolní výboru, Davida Kučeru, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit jmenování člena kontrolního výboru, Davida Kučeru. 

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

T: 6. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 98/2021 

Zápis z provedené kontroly KV č. 4/2020 "Kontrola nájemní smlouvy na 

pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště)" 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly KV č. 4/2020, jejíž náplní 

byla kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova 

X U Hřiště). 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

zápis z kontroly KV č. 4/2020 "Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště 

v Kateřinkách (křizovatka Ladova X U Hřiště)". 
  

 

USNESENÍ Č. 99/2021 

Poskytnutí prostředků na realizaci projektu "Historie průmyslu v Sasku  

a v Čechách v zážitcích" 

Stručný obsah: Na základě žádosti partnerů uvedeného projektu (organizací Boveraclub, z. s.,  

a Technické muzeum Liberec- z. s.) je k projednání předkládán návrh na schválení poskytnutí 

prostředků formou dotace a návratné finanční výpomoci v souhrnné výši 4 591 579,65 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 390 502,78 Kč spolku Boveraclub, z. s., se sídlem Mrštíkova 850/3,  

460 07 Liberec, IČ 26989166, na zajištění spolufinancování výdajů projektu Historie průmyslu 

v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 – prosinec 2022 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3,  
  

2. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3 535 372,93 Kč spolku Boveraclub, z. s., se sídlem 

Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec, IČ 26989166, na zajištění předfinancování výdajů projektu 

Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 – prosinec 2022 
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a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 4, 
  

3. poskytnutí dotace ve výši 99 855,59 Kč spolku Technické muzeum Liberec- z. s., se sídlem 

Masarykova 424/5, 460 01 Liberec, IČ 02826615, na zajištění spolufinancování výdajů projektu 

Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 – prosinec 2022 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5, 
  

4. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 565 848,35 Kč spolku Technické muzeum Liberec- 

z. s., se sídlem Masarykova 424/5, 460 01 Liberec, IČ 02826615, na zajištění předfinancování 

výdajů projektu Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 – 

prosinec 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle 

přílohy č. 6, 
  
  

 

a ukládá 

1. akceptovat blankosměnky vystavené dle ustanovení smluv tvořících přílohy č. 4, a 6 se spolky 

Boveraclub, z. s., a Technické muzeum Liberec- z. s., 

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

T: 31. 5. 2021 

2. zajistit uzavření smluv dle příloh č. 3, 4, 5 a 6 se spolky Boveraclub, z. s., a Technické muzeum 

Liberec- z. s. 

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

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 100/2021 

Schválení stažení žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum aktivního života" 

Stručný obsah: Žádost o podporu k projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro 

potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“ byla podána 

v listopadu 2019. Vzhledem k vysoutěžené částce nad rámec maximální dotace 

a k předpokládaným dodatečným stavebním pracím odbor strategického rozvoje a dotací 

doporučuje podanou žádost o podporu stáhnout a podat novou s navýšeným rozpočtem 

a vyššími uznatelnými výdaji.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

stažení žádosti o podporu k projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby 

polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“, 
  
  

 

a ukládá 

1. stáhnout žádost o podporu k projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby 

polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“, 

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

T: 31. 5. 2021 

2. zahájit přípravu nové žádosti o podporou s navýšenými způsobilými výdaji, 

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

T: 31. 5. 2021 

3. předložit finální žádost o podporu ke schválení zastupitelstvu města. 
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 P: Loučková Kotasová Radka, Ing. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 101/2021 

Rekonstrukce objektu URAN – uplatnění smluvní pokuty vůči zpracovateli 

projektové dokumentace 

Stručný obsah: Uplatnění smluvní pokuty vůči zpracovateli projektové dokumentace 

re:architekti studio, s. r. o. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uplatnění redukované smluvní pokuty ve výši 268 139,03 Kč odpovídající prodlení 147 dní 

a prominutím části smluvní pokuty ve výši 111 268,57 Kč zhotoviteli projektových prací dle 

smlouvy o dílo „Vypracování PD komplexní revitalizace administrativního objektu URAN“ 

společnosti re:architekti studio, s. r. o., IČ 05559022, se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00, Praha 

6 – Břevnov, dle důvodové zprávy, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uplatnění redukované smluvní pokuty vůči zpracovateli projektové dokumentace 

re:architekti studio, s. r. o., a informovat zhotovitele projektové dokumentace o rozhodnutí 

zastupitelstva města. 

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

T: 30. 5. 2021 
 

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. 102/2021 

Aktualizace zřizovací listiny TSML, p. o. 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je doplnění čl. V. Vymezení majetku Zřizovací 

listiny Technických služeb města Liberec, p. o. (dále jen TSML) o bod 3, jehož obsahem je 

rozšíření možnosti nabytí majetku pro zřizovatele s ohledem na zjednodušení účetní evidence 

a potenciální dotace. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

aktualizovanou zřizovací listinu společnosti Technické služby města Liberec, p. o., IČ 08881545, se 

sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, dle přílohy č. 1, 
  
  

 

vydává 
 

aktualizovanou zřizovací listinu společnosti Technické služby města Liberec, p. o., IČ 08881545, se 

sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

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

T: 19. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 103/2021 

Darovací smlouva – stavba k. ú. Rochlice u Liberce "vyřazená komunikace  

ev. č. III/2784, ul. České mládeže v k. ú. Rochlice u Liberce" 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku obdržel návrh darovací smlouvy (příloha č. 1), 

který se týká stavby „vyřazené komunikace ev. č. III/2784, ul. České mládeže v k. ú. Rochlice 

u Liberce“, na pozemku p. p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce o výměře 4052 m2, a to mezi 

Libereckým krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, a statutárním 

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

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření ,,Darovací smlouvy“ dle přílohy č. 1 na stavbu ,,vyřazené komunikace ev.č. III/2784,  

ul. České mládeže v k. ú. Rochlice u Liberce“ na pozemku p. p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce, 

o výměře 4 052 m2, a to mezi Libereckým krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 

Liberec, 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: 26. 5. 2021 

2. zajistit další úkony související s plněním smlouvy. 

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

T: 25. 6. 2021 
 

Návrh odpovědi na podnět adresovaný zastupitelstvu města ve věci dopravní 

situace ul. Hejnická 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je návrh odpovědi na podnět občana na umístění 
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radarů na měření rychlosti vozidel projíždějících Hejnickou ulicí. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 104/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2021 

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změnám ve struktuře výdajů rozpočtu 

odboru školství a sociálních věcí. Vzhledem ke zřízení nové příspěvkové organizace SML – 

Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace, je této organizaci navržen příspěvek 

na provoz ke krytí nezbytně nutných nákladů souvisejících se založením. Finanční prostředky 

budou čerpány z rezervy města.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 4C) 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: 7. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 105/2021 

Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. s., na rok 

2021 

Stručný obsah: Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 

300 000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností, tj. se získáváním a distribucí 

potravin osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sítě místních neziskových 

organizací a zástupců statutárního města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s.,  

IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, na úhradu provozních nákladů vzniklých 

v souvislosti s její činností, 
  

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

s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s., dle přílohy č. 2, 
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a ukládá 
 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 

300 000 Kč s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 

460 06 Liberec 6, na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností dle přílohy 

č. 2. 

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

ruch 

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 106/2021 

Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, z. s., na rok 

2021  

Stručný obsah: Nábytková banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 

100 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, 

konkrétně na úhradu osobních nákladů, nákladů provozovny a nákladů spojených s dopravou 

nábytku od dárců k příjemcům. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro Nábytkovou banku Libereckého kraje, z. s., IČ 09836578, 

se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 30, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých 

v souvislosti s její činností, konkrétně na úhradu osobních nákladů, nákladů provozovny a nákladů 

spojených s dopravou nábytku od dárců k příjemcům,  

  

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

s Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 

30, dle přílohy č. 2, 

  

  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

s Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11 Liberec 

30. 

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

ruch 

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 107/2021 

Smlouva o vzájemném převodu činností čtyř příspěvkových organizací LK 

a SML  

Stručný obsah: Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 

povinností a závazků, tedy o vzájemném převzetí příspěvkových organizací SML a LK definuje 
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obecné parametry vypořádání (městská vs. regionální funkce) dlouhodobého zajištění některých 

služeb veřejně prospěšného charakteru, služeb bezprostředně souvisejících a navázaných 

investic v oblasti kultury a sociálních věcí.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

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

a závazků ve znění přílohy č. 1, 
  

  

 

a ukládá 

1. zajistit podpis smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 

povinností a závazků příspěvkových organizací SML a LK, 

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

ruch 

T: 28. 5. 2021 

2. realizovat kroky ze smlouvy vyplývající. 

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

ruch 

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 108/2021 

Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře PO 

Stručný obsah: Memorandum je doprovodným dokumentem ke smlouvě o vypořádání PO mezi 

SML a LK. Zakotvuje oboustranné závazky k investiční a neinvestiční podpoře příspěvkových 

organizací na dobu 2022–2032.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových organizací ve znění 

přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpis Memoranda. 

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

ruch 

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 109/2021 

Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut 

města Liberec  

Stručný obsah: Radě města je překládána změna obecně závazné vyhlášky statutárního města 
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Liberec č. 7/2011, Statut města Liberec, z důvodu úpravy vybraných ust. v souvislosti se 

záměrem vzájemného převzetí organizací mezi statutárním městem Liberec a Libereckým 

krajem. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

vydává 
 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. n/2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberec, dle přílohy. 
  
 

USNESENÍ Č. 110/2021 

Zřízení Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace 

Stručný obsah: Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 52/2021 ze dne 25. 2. 2021 

schválilo záměr vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a statutárním městem 

Liberec. Liberecký kraj je zřizovatelem Domu seniorů Liberec – Františkov, příspěvkové 

organizace, a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvkové organizace. Tyto 

organizace poskytují své služby především obyvatelům statutárního města Liberec. Mělo by 

dojít ke změně zřizovatelů ke dni 1. 1. 2022. Navrhuje se zřízení příspěvkových organizací města 

– Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace, a Domova seniorů Vratislavice, 

příspěvkové organizace. Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, bude zřízen a dále 

provozován MO Liberec – Vratislavice nad Nisou.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zřizuje 
 

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 46007 

Liberec III-Jeřáb, a to ke dni 1. 5. 2021, 

  
  

 

schvaluje 
 

zřizovací listinu Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 

1. předložit zřizovací listinu Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace, k podpisu 

primátorovi města, 

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

ruch 

T: 30. 4. 2021 

2. zajistit veškeré kroky nezbytné ke vzniku a zahájení činnosti Domu seniorů Františkov, Liberec, 

příspěvkové organizace. 

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

ruch 

T: 30. 6. 2021 
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USNESENÍ Č. 111/2021 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště 

Vápenka v roce 2021 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 

statutárním městem Liberec a panem Janem Skalníkem, správcem koupaliště Vápenka, sídlo na 

Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ: 10427465. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec panu Janu Skalníkovi, 

se sídlem Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ 10427465, na úhradu provozních nákladů 

koupaliště Vápenka v roce 2021, 

  

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

Janem Skalníkem, se sídlem Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ 10427465, dle přílohy č. 2, 

  
  

 

a ukládá 
 

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

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

ruch 

T: 31. 5. 2021 
 

USNESENÍ Č. 112/2021 

Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu SML společnosti JIZERSKÁ, o. p. s., na základě 

předložené žádosti ze dne 16. 3. 2021. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti JIZERSKÁ, 

o. p. s., IČ: 25412949, se sídlem Bedřichov 218, 468 12 na podporu Jizerské lyžařské magistrály 

v roce 2021, 

  

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

JIZERSKÁ, o. p. s., IČ: 25412949, se sídlem Bedřichov 218, 468 12, dle přílohy č. 3, 

  
  

 

a ukládá 
 

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

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

ruch 

T: 28. 5. 2021 
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USNESENÍ Č. 113/2021 

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. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh jednorázové finanční podpory aktérům dlouhodobě působících na poli kultury ve městě 

Liberec v celkovém objemu 400 000 Kč za podmínek dle důvodové zprávy,  

  
  

 

a ukládá 

1. vyhlásit pravidla podpory, 

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

ruch 

T: 14. 5. 2021 

2. předložit zastupitelstvu města darovací smlouvy ke schválení. 

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

ruch 

T: 24. 6. 2021 
 

USNESENÍ Č. 114/2021 

Plnění usnesení zastupitelstva za I. 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 I. čtvrtletí roku 2021, 

  
  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 

  
 

USNESENÍ Č. 115/2021 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 25. 3. 2021 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 3. 2021. 

  
 

 

Přílohy:  

k usnesení č. 84/2021 k usnesení č. 104/2021 

k usnesení č. 89/2021 k usnesení č. 105/2021 

k usnesení č. 90/2021 k usnesení č. 106/2021 

k usnesení č. 91/2021 k usnesení č. 107/2021 

k usnesení č. 92/2021 k usnesení č. 108/2021 

k usnesení č. 93/2021 k usnesení č. 109/2021 

k usnesení č. 95/2021 k usnesení č. 110/2021 

k usnesení č. 99/2021 k usnesení č. 111/2021 

k usnesení č. 101/2021 k usnesení č. 112/2021 

k usnesení č. 102/2021 k usnesení č. 114/2021 

k usnesení č. 103/2021  

 

Liberec 3. května 2021 

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

primátor města náměstek primátora 

 

 


