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U S N E S E N Í  

ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 2. 9. 2021 

USNESENÍ Č. 200/2021 

Rozšíření osadního výboru Růžodol I. 

Stručný obsah: 21. června 2021 byla na podatelnu statutárního města Liberec doručena žádost 

CJ MML 132789/21 o rozšíření osadního výboru Růžodol I. Žádost je doložena zdůvodněním, 

proč se občané rozhodli rozšířit území osadního výboru, a dále také seznamem nově 

navrhovaných členů osadního výboru. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozšíření území osadního výboru Růžodol I. dle přílohy č. 1 – Žádost – OV Růžodol I. – rozšíření, 

  

  

 

určuje 

1. počet členů tohoto osadního výboru na 11, 
  

2. nové členy tohoto osadního výboru:  

Anna Provazníková, 

Michaela Kozderková, 

Michaela Kučerová, 

Karolína Bernardová, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat prostřednictvím organizačního oddělení MML žadatele o přijatém usnesení 7. zasedání 

zastupitelstva města v roce 2021 k tomuto bodu – Rozšíření osadního výboru Růžodol I. 

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

T: 30. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 201/2021 

Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města Liberec bylo 12. 7. 2021 doručeno písemné vzdání se 

funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci – CJ MML 146669/21. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci Mgr. Jana Klimenta, [osobní údaj 
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odstraněn], podle § 98 odst. 1, 2 zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění. 

  
 

USNESENÍ Č. 202/2021 

Majetkoprávní operace – prodeje pozemků 

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

odsouhlaseny v RM dne 4. 5. 2021 a schváleny ZM dne 27. 5. 2021. Kupující se přihlásili na 

základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodej pozemku p. č. 627/39 o výměře 145 m2, k. ú. Staré Pavlovice, kupujícímu: 

Jiří Čížek, nar. [osobní údaj odstraněn] 1956, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 30, 463 11, za 

celkovou kupní cenu 187 550 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 32 550 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. 69/3 o výměře 25 m2, k. ú. Janův Důl u Liberce kupující: 

Jiřina Košková, nar. [osobní údaj odstraněn] 1976, bytem [osobní údaj odstraněn], za celkovou 

kupní cenu 17 000 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 schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 10. 2021 
 

USNESENÍ Č. 203/2021 

Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice 

Stručný obsah: Jedná se o směnu pozemku p. č. 1654/5 (odděleného z pozemku p. č. 1654/1) ve 

vlastnictví statutárního města Liberec za pozemek p. č. 1654/4 (odděleného z pozemku  

p. č. 1654/3) v soukromém vlastnictví, vše k. ú. Ruprechtice. Směnu pozemků navrhuje odbor 

EP, bude tak vyřešeno vlastnictví zídky, která se nachází na pozemku p. č. 1654/4,  

k. ú. Ruprechtice.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

směnu pozemku p. č. 1654/4 o výměře 25 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1654/3 dle 

Geometrického plánu č. 2854-1120/2020 ze dne 24. 8. 2020), k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví: 

Junák – český skaut, středisko Stopa Liberec, z. s., IČO 46749861, se sídlem Vodňanská 603/4,  

460 14 Liberec 14 – Ruprechtice a Junák – český skaut, středisko Šurean Liberec, z. s.,  

IČO 46749420, se sídlem Sladovnická 172, 463 11 Liberec 30 –Vratislavice nad Nisou, za pozemek 

p. č. 1654/5 o výměře 25 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1654/1 dle Geometrického plánu  
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č. 2854-1120 ze dne 24. 8. 2020), k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví: statutární město Liberec,  

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

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 12. 2021 
 

USNESENÍ Č. 204/2021 

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. 3062/2 o výměře 22 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

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

za předpokládanou cenu 22 000 Kč, 
  

2. záměr prodeje pozemku p. č. 324/2 o výměře 25 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 17 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje pozemku p. č. 873 o výměře 201 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení 

s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 872/1 a p. č. 872/2, k. ú. Starý Harcov, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 160 000 Kč, 
  

4. staženo, 
  

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 1551/19 o výměře cca 50 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 55 000 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. 11. 2021 
 

USNESENÍ Č. 205/2021 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 

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

 

neschvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 206/4 o výměře 117 m2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení 

s  právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 206/6, k. ú. Ruprechtice, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 114 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 182/6 o výměře cca 42 m2, k. ú. Dolní Hanychov, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 31 000 Kč, ke 

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

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 1228/2 o výměře cca 15 m2, k. ú. Krásná Studánka, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 13 000 Kč, ke 

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

4. záměr prodeje pozemku p. č. 308/3 o výměře 3 m2 a pozemku p. č. 308/4 o výměře 26 m2 

(oddělených z pozemku p. č. 308 dle Geometrického plánu č. 216-45/2002 ze dne 22. 4. 2002),  

k. ú. Horní Suchá u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 17 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 

výši, 
  

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 5608/1 o výměře cca 205 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 104 000 Kč, 
  

6. záměr prodeje části pozemku p. č. 526 o výměře cca 5 m2, k. ú. Doubí u Liberce, formou 

výběrového řízení, s  právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 527 a p. č. 528, k. ú. Doubí  

u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 13 000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

7. záměr prodeje pozemku p. č. 2106 o výměře 124 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového 

řízení, s  právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 2104/13, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 35 000 Kč, 
  

8. záměr prodeje části pozemku p. č. 299 o výměře cca 160 m2, k. ú. Pilínkov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 175 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

9. záměr prodeje pozemku p. č. 13 o výměře 1 429 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 830 000 Kč, 

nebo dle znaleckého posudku, 
  

10. záměr prodeje pozemku p. č. 1/1 o výměře 260 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 152 000 Kč, ke 

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

11. záměr prodeje části pozemku p. č. 197/11 o výměře cca 172 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 

formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 

105 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

12. záměr prodeje části pozemku p. č. 151/1 o výměře cca 78 m2, k. ú. Pilínkov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 47 000 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. 9. 2021 
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USNESENÍ Č. 206/2021 

Majetkoprávní operace – záměr směny (výkupu) pozemku – k. ú. Radčice 

u Krásné Studánky 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předložil žádost vlastníka pozemkové parcely 

č. 491/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, o majetkoprávní vypořádání komunikace ul. Buková, 

která zasahuje částí na pozemek žadatele, a to formou směny za pozemek p. č. 760/7,  

k. ú. Horní Hanychov, který souvisí s jeho pozemky. Bylo zjištěno, že předmětná komunikace 

zasahuje i na část pozemku p. č. 491/4. Jelikož se jedná o dva na sebe navazující pozemky 

rodinných příslušníků, budou obě operace řešeny souběžně, pozemek p. č. 491/4 formou výkupu.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

neschvaluje 
 

záměr směny pozemků část pozemkové parcely č. 491/1 o výměře cca 105 m2, k. ú. Radčice  

u Krásné Studánky, ve vlastnictví MUDr. Jaroslav Krutský, MBA, bytem [osobní údaj odstraněn], 

Liberec 32, za pozemek p. č. 760/7 o výměře 460 m2, k. ú. Horní Hanychov, ve vlastnictví statutární 

město Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré město 

s doplatkem dle znaleckého posudku, 
  
  

 

schvaluje 
 

záměr výkupu části pozemkové parcely č. 491/1 o výměře cca 105 m2, k. ú. Radčice  

u Krásné Studánky, ve vlastnictví: MUDr. Jaroslav Krutský, MBA, bytem [osobní údaj odstraněn], 

Liberec 32, z cenu 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. 2022 
 

USNESENÍ Č. 207/2021 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Radčice u Krásné 

Studánky 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předložil žádost vlastníka pozemkové parcely 

č. 491/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, o majetkoprávní vypořádání komunikace ul. Buková, 

která zasahuje částí na pozemek žadatele. Bylo zjištěno, že předmětná komunikace zasahuje i na 

část pozemku p. č. 491/4. Jelikož se jedná o dva na sebe navazující pozemky rodinných 

příslušníků, budou obě operace řešeny souběžně, pozemek p. č. 491/4 formou výkupu.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr výkupu části pozemkové parcely č. 491/4 o výměře cca 46 m2, k. ú. Radčice u Krásné 

Studánky, ve vlastnictví: Michal Krutský, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 32, za cenu dle 

znaleckého posudku, 
  
  

 

a ukládá 
 

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

T: 31. 3. 2022 
 

USNESENÍ Č. 208/2021 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku  

v k. ú. Nové Pavlovice 

Stručný obsah: Jedná se o záměr prodeje pozemku p. č. 293/38 (odděleného z pozemku  

p. č. 293/1 dle Geometrického plánu č. 614-34/2021 ze dne 25. 7. 2021), k. ú. Nové Pavlovice, na 

základě žádosti. Rada města souhlasila a zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části 

pozemku o výměře cca 31 m2 za předpokládanou cenu dle interního předpisu 36 000 Kč  

+ 21% DPH. Na základě geometrického zaměření skutečného stavu byl oddělen pozemek  

o výměře 21 m2, který má předpokládanou cenu 26 000 Kč. Z důvodu rozdílu ve výměře  

i stanovené kupní ceně je předkládán návrh na změnu usnesení. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 164/2021, bod č. 1 ze dne 24. 6. 2021 ve znění: 

„Zastupitelstvo města Liberec po projednání  

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 293/1 o výměře cca 31 m2, k. ú. Nové Pavlovice, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 36 000 Kč, ke 

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

a ukládá 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

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

T:31. 8. 2021“, 
  

  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 293/38 (odděleného z pozemku p. č. 293/1 dle Geometrického plánu  

č. 614-34/2021 ze dne 25. 7. 2021) o výměře 21 m2, k. ú. Nové Pavlovice, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 26 000 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. 10. 2021 
 

USNESENÍ Č. 209/2021 

Změna v personálním obsazení finančního výboru 

Stručný obsah: Předmětem tohoto bodu je rezignace Ing. Stanislava Hněličky z funkce člena 

finančního výboru a jmenování nového člena finančního výboru. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

rezignaci Ing. Stanislava Hněličky z funkce člena finančního výboru, 

  
  

 

volí 
 

nového člena finančního výboru Ing. Martina Valčíka, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit jmenování nového člena finančního výboru Ing. Martina Valčíka. 

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

T: 10. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 210/2021 

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 24. 9. 2021 od 13:00 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: 24. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 211/2021 

Schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a ČSOB, a. s. 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení ručitelského prohlášení statutárního 

města Liberec (dále jen "SML") ve prospěch dlužníka, společnosti Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen "DPMLJ" nebo "Dopravce") v rámci projektu 

rekonstrukce tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření smlouvy – dohody o ručení č. 2021007810 mezi Československou obchodní bankou, a. s., 

se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 a statutárním městem Liberec, jako ručitelem, dle 

přílohy č. 3, 
  
  

 

a ukládá 
 

uzavřít smlouvu – dohodu dle přílohy č. 3. 

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

T: 30. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 212/2021 

Záměr převzetí části pozemku p. p. č. 583/1 pod tratí pro akci "Křižovatka 

Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec – úprava ramen 

křižovatky" 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je nabídka Správy železnic, státní organizace na 

převzetí části pozemku pod komunikací a chodníkem do majetku SML. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

podání žádosti na České dráhy, a. s., na převod části pozemku p. p. č. 583/1 v k. ú. Františkov  

u Liberce, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podání žádosti na České dráhy, a. s., na převod části pozemku p. p. č. 583/1  

v k. ú. Františkov u Liberce. 

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

T: 30. 11. 2021 
 

USNESENÍ Č. 213/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 8A) 2021 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 a odboru strategického rozvoje a dotací. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh rozpočtového opatření č. 8A) 2021 změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci 

zastupitelstva města dle přílohy č. 1 "Rozpočtové opatření č. 8A) 2021 – závazné ukazatele", 
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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: 10. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 214/2021 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště 

Sluníčko v roce 2021 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 

statutárním městem Liberec a spolkem Sdružení koupaliště Sluníčko, z. s., se sídlem Myslivecká 

309/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 467 44 339. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Koupaliště 

Sluníčko, z. s., se sídlem Myslivecká 309/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 467 44 339 na 

krytí provozních nákladů v období sezóny 2021, 

  

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

Koupaliště Sluníčko, z. s., se sídlem Myslivecká 309/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec,  

IČ: 467 44 339, dle přílohy č. 2, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 2, 

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

ruch 

T: 15. 10. 2021 

2. zajistit proplacení této smlouvy, 

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

ruch 

T: 29. 10. 2021 

3. zajistit kontrolu předloženého vyúčtování této smlouvy. 

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

ruch 

T: 31. 3. 2022 
 

USNESENÍ Č. 215/2021 

Protipovodňová opatření v povodí Lužické Nisy  
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Stručný obsah: Upřesnění postupu v přípravě a realizaci protipovodňových opatření na toku 

Lužické Nisy s důrazem na práci se srážkami v intravilánu města a ve spolupráci s Libereckým 

krajem a dalšími obcemi na celém povodí Lužické Nisy. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

a ukládá 

1. zadat oponenturu „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Liberec“ za účelem 

výběru a stanovení priorit fakticky i ekonomicky efektivních protipovodňových opatření, 

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

T: 30. 10. 2021 

2. zajistit zpracování „Manuálu modro-zelené infrastruktury“ pro území SML a předložit radě města 

ke schválení, 

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

T: 30. 6. 2022 

3. jednat s Libereckým krajem o zpracování a realizaci „Krajinného plánu povodí Lužické Nisy“ ve 

smyslu důvodové zprávy. 

 P: Šedlbauer Josef, prof. Ing., Ph.D. - zastupitel, předseda finančního výboru 

T: 30. 9. 2021 
 

USNESENÍ Č. 216/2021 

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

  

  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 

  
 

USNESENÍ Č. 217/2021 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 24. 6. 2021 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města – 24. 6. 2021. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 200/2021 k usnesení č. 212/2021 

k usnesení č. 209/2021 k usnesení č. 213/2021 

k usnesení č. 210/2021 k usnesení č. 214/2021 

k usnesení č. 211/2021 k usnesení č. 216/2021 

 

Liberec 6. září 2021 

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

 

 


