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U S N E S E N Í  

ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 28. 4. 2022 

USNESENÍ Č. 108/2022 

Kandidatura na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci – FW 

Stručný obsah: 9. 3. 2022 byl na podatelnu statutárního města Liberec doručen osobní dotazník 

a další dokumenty ke kandidatuře na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci evidované 

jako CJ MML 057526/22. Radě města byla předložena tato kandidatura na vědomí. Na tomto 

zasedání zastupitelstva města se kandidát představí a odpoví na případné dotazy zastupitelů. 

K samotné volbě dojde po obdržení stanoviska předsedy soudu až na dalším zasedání 

zastupitelstva. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

navrhuje 
 

kandidáta Bc. Františka Wallacha, nar. [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedícího Okresního 

soudu v Liberci, 

  
  

 

a ukládá 

1. zaslat podklady ke splnění podmínek kandidatury na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci 

předsedovi soudu za účelem získání jeho vyjádření ke kandidatuře prostřednictvím organizačního 

oddělení, 

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

T: 11. 5. 2022 

2. předložit zastupitelstvu města materiál týkající se volby kandidáta do funkce přísedícího okresního 

soudu v Liberci. 

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

T: 26. 5. 2022 
 

USNESENÍ Č. 109/2022 

MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod pozemků od ČR-ÚZSVM 

Stručný obsah: Na základě jednání s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

předkládáme bezúplatný převod pozemků (místních komunikací) v k. ú. Vratislavice nad Nisou. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou – parcela č. 1352/5 ostatní plocha, 
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ostatní komunikace, parcela č. 1352/7 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, parcela č. 1824/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 3652/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

zemědělský půdní fond, parcela č. 3653/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví státu do 

vlastnictví statutárního města Liberec, včetně znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovitým věcem č. 541/ULB/2022, 

  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou 

T: 30. 5. 2022 
 

USNESENÍ Č. 110/2022 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Dolní Hanychov 

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

z důvodu legalizace stavu – sjednocení vlastnictví. Záměr prodeje byl odsouhlasen v RM  

18. 1. 2022 a schválen ZM 27. 1. 2022. Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového 

řízení a uhradili na účet města jistinu.   

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

prodej pozemku p. č. 754/6 o výměře 6 m2 (odděleného z pozemku p. č. 754/2 dle Geometrického 

plánu č. 1424-58/2021 ze dne 18. 11. 2021), k. ú. Dolní Hanychov, kupujícím: Miloslav Žáček,  

nar. [osobní údaj odstraněn] 1964, a Pavlína Žáčková, nar. [osobní údaj odstraněn] 1964, oba bytem 

[osobní údaj odstraněn], 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov, za celkovou kupní cenu 12 100 Kč 

(včetně 21% DPH ve výši 2 100 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: 30. 6. 2022 
 

USNESENÍ Č. 111/2022 

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. 656 o výměře cca 64 m2, k. ú. Dolní Hanychov, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 33/1, k. ú. Dolní Hanychov, nejméně 

však za předpokládanou cenu 79 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši, 
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2. záměr prodeje pozemku p. č. 858/1 o výměře 392 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, 

nejméně však za předpokládanou cenu 644 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje pozemku p. č. 22/5 o výměře 2 m2 (odděleného z pozemku p. č. 22 dle 

Geometrického plánu č. 2551-131/2021), k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení 

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

3 000 Kč, 
  

4. záměr prodeje pozemku p. č. 1791 o výměře 875 m², k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 894 000 Kč, 
  

5. a) záměr prodeje pozemku p. č. 1891/4 o výměře 22 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1891/1 dle 

Geometrického plánu č. 2927-596/2021 ze dne 29. 9. 2021), k. ú. Ruprechtice, formou 

výběrového řízení, nejméně však za předpokládanou cenu 34 000 Kč  

b) záměr prodeje pozemku p. č. 1891/5 o výměře 6 m2 (vše odděleného z pozemku p. č. 1891/1 dle 

Geometrického plánu č. 2927-596/2021 ze dne 29. 9. 2021), k. ú. Ruprechtice, formou 

výběrového řízení, nejméně však za předpokládanou cenu 10 000 Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 15. 5. 2022 
 

USNESENÍ Č. 112/2022 

Majetkoprávní operace – směna pozemků, k. ú. Krásná Studánka a Ruprechtice 

Stručný obsah: Jedná se o směnu pozemku p. č. 1012/3 o výměře 1 031 m2 (odděleného 

z pozemku p. č. 1012/3), k. ú. Krásná Studánka, v soukromém vlastnictví, za pozemek  

p. č. 1805/1 o výměře 936 m2, k. ú. Ruprechtice ve vlastnictví města. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

směnu pozemku p. č. 1012/3 o výměře 1031 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1012/3 dle 

Geometrického plánu č. 1262-247/2019 ze dne 2. 10. 2019), k. ú. Krásná Studánka, ve 

spoluvlastnictví: Zdeněk Musil (nar. [osobní údaj odstraněn] 1954), trvale bytem [osobní údaj 

odstraněn], Liberec 31 a Petra Musilová (nar. [osobní údaj odstraněn] 1975), trvale bytem [osobní 

údaj odstraněn], Liberec 14, za pozemek p. č. 1805/1 o výměře 936 m2, k. ú. Ruprechtice, ve 

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

s doplatkem městu ve výši 1 576 630 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 273 630 Kč), splatným před 

podpisem smlouvy, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 7. 2022 
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USNESENÍ Č. 113/2022 

Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Nové Pavlovice 

Stručný obsah: Žádost vlastníka pozemku p. č. 348/1, k. ú. Nové Pavlovice, o vypořádání části 

komunikace ul. Kosmova. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

výkup pozemku p. č. 348/7 o výměře 88 m2 (odděleného z pozemku p. č. 348/1 dle Geometrického 

plánu č. 619-285/2021 ze dne 12. 1. 2022), k. ú. Nové Pavlovice, prodávající: Jana Hrdličková,  

nar. [osobní údaj odstraněn] 1955, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 5, za kupní cenu 

117 040 Kč splatnou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva 

v katastru nemovitostí; kupující: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec 1 – Staré Město, 
  
  

 

a ukládá 
 

provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 7. 2022 
 

USNESENÍ Č. 114/2022 

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

Stručný obsah: Jedná se o záměr prodeje pozemku pod garáží v soukromém vlastnictví na 

základě žádosti. Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 4571/43 (odděleného z pozemku  

p. č. 4571/1),  k. ú. Liberec, z důvodu sjednocení vlastnictví a legalizace stavu. Garáž stojí na 

parcele, která je majetkem SML. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 4571/43 o výměře 26 m² (odděleného z pozemku p. č. 4571/1 dle 

Geometrického plánu č. 6084-160/2021 ze dne 28. 6. 2021), k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení s předkupním právem vlastníka stavby na pozemku p. č. 4571/43, k. ú. Liberec, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 25 000 Kč, 
  

  

 

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. 2022 
 

USNESENÍ Č. 115/2022 

Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2022  

v kompetenci zastupitelstva města 
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Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je 

zejména příjem z odvodů zůstatků na bankovních účtech Botanické zahrady Liberec  

a Zoologické zahrady Liberec a zároveň dar na základě darovací smlouvy s Krajským úřadem 

Libereckého kraje, dále úprava – snížení příjmů i výdajů daně z příjmů právnických osob za 

obce dle skutečného daňového přiznání a navýšení výdajů odboru vnitřních věcí na některé 

nákupy a služby z důvodu růstu cen. Dále rozpočtové opatření tvoří zapojení zůstatku fondu pro 

opravy a vybavení sportovních zařízení na modernizaci městského plaveckého bazénu  

a různé přesuny. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 4B) změny v rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 4B) 2022 – závazné ukazatele", 

  
  

 

a ukládá 
 

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2022 v souladu s přijatým 

usnesením. 

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

T: 29. 4. 2022 
 

USNESENÍ Č. 116/2022 

Obecně závazná vyhláška SML č. n/2022, 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/2022, 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 2022 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 enormního nárůstu cen energií, 

tím i dalších vstupních surovin a výrobních prostředků, a předchozích 2 let útlumu z důvodu 

COVID-19 pandemie na podnikatele v oblasti obchodu, stravování a cestovního ruchu. Cílem je 

podpořit rychlejší oživení této oblasti služeb na území města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

vydává 
 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. n/2022, 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. 

  
 

USNESENÍ Č. 117/2022 

Schválení Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou  

2021–2030 
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Stručný obsah: Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení Plán udržitelné městské 

mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030. Dokument byl zpracovatelem v roce 2021 

kompletně dokončený včetně veřejného projednání. V lednu 2022 byl dokončen proces 

posouzení možných vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a Krajský úřad 

Libereckého kraje vydal k návrhu koncepce souhlasné stanovisko. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030 (dle příloh č. 1–4), 

  
  

 

a ukládá 
 

předložit Plán udržitelné městské mobility Ministerstvu dopravy ČR. 

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

T: 30. 6. 2022 
 

Schválení dalšího postupu při přípravě novostavby tramvajové trati Rybníček – 

sídliště Rochlice II 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení dalšího postupu při přípravě projektu 

nové tramvajové trati Liberec, dolní centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí). 

Důvodem k předložení materiálu je úkol z rady města o vypracování studie proveditelnosti 

tohoto projektu a po jejím vypracování předložit do zastupitelstva schválení dalšího postupu pro 

náměstka pro technickou správu města a informační technologie. Součástí materiálu je tedy 

kýžená studie proveditelnosti vč. odhadu nákladů spojených s projektem. Výstupem by pak 

mělo být jasné vyjádření města Liberec, jak či zda vůbec má Dopravní podnik měst Liberce  

a Jablonce nad Nisou, a. s., pokračovat v projektových přípravách a majetkoprávních 

operacích. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 118/2022 

Budoucí prodej vodohospodářské infrastruktury v rámci projektu "Vodojem 

Horská a zásobní řady"  

Stručný obsah: Budoucí prodej vodohospodářské infrastruktury, budované v rámci projektu 

Vodojem Horská a zásobní řady. Soubor staveb sestává z vodojemu, vodovodního přivaděče, 

vodovodních řadů IV. tlakového pásma, vodovodních řadů III. tlakového pásma, odpadní 

kanalizace z vodojemu a navazující splaškové kanalizace. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. budoucí prodej vodního díla "Liberec, Ruprechtice, přivaděč, vodovodní řady, kanalizace a vodojem 

2 x 250 m3" Severočeské vodárenské společnosti, a. s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 
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415 50 Teplice za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě  

v příloze č. 1, 

  

2. budoucí poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál Severočeské vodárenské 

společnosti, a. s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ve výši rozdílu kupní 

ceny vodního díla "Liberec, Ruprechtice, Horská, přivaděč, vodovodní řady, kanalizace a vodojem  

2 x 250 m3", stanovené znaleckým posudkem, a výše zálohy kupní ceny ve výši 13 394 813 Kč bez 

DPH dle smlouvy o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál v příloze č. 2, 

  

  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 1, 

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

T: 31. 8. 2022 

2. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál dle přílohy č. 2, 

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

T: 31. 8. 2022 

3. po skončení období udržitelnosti projektu Vodojem Horská a zásobní řady předložit orgánům města 

ke schválení kupní smlouvu, smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a dohodu  

o započtení pohledávek. 

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

T: 31. 12. 2034 
 

USNESENÍ Č. 119/2022 

Memorandum o porozumění a spolupráci – Vilapark Horská 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předkládá ke schválení Memorandum  

o porozumění a spolupráci při přípravě a projektování projektu "Vilapark Horská". 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření Memoranda o porozumění a spolupráci při přípravě a projektování projektu "Vilapark 

Horská", a to mezi společností MILAPE, s. r. o., IČ: 07098618, se sídlem Na Okraji 439/44, 162 00 

Praha – Veleslavín a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

460 59 Liberec 1, dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 

1. podepsat toto Memorandum, 

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

T: 27. 5. 2022 

2. zajistit další úkony související s plněním memoranda. 

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

T: 28. 7. 2022 
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USNESENÍ Č. 120/2022 

Plánovací smlouva U LESÍČKA 

Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost pro uzavření plánovací 

smlouvy týkající se stavby ,,RD Karlinky – infrastruktura lokality, ul. U Lesíčka“. Předmětná 

stavba zahrnuje vybudování komunikace na pozemcích žadatele p. p. č. 88/1 k. ú. Karlinky 

včetně veřejného osvětlení a dopravního značení, 2 výhyben komunikace na pozemku města  

p. p. č. 48, k. ú. Karlinky a úpravy části pozemku města p. p. č. 89 k. ú. Karlinky, a to způsobem 

umožňujícím napojení stávající komunikace na předmětném pozemku s nově vzniklou 

komunikací na pozemku žadatele p. p. č. 88/1 k. ú. Karlinky. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření Plánovací smlouvy dle přílohy č. 1 na stavbu ,,RD Karlinky – infrastruktura lokality,  

ul. U Lesíčka“, v rámci které dojde k vybudování komunikace na pozemku žadatele p. p. č. 88/1  

k. ú. Karlinky včetně veřejného osvětlení a dopravního značení, 2 výhyben komunikace na pozemku 

města p. p. č. 48, k. ú. Karlinky a k úpravě části pozemku města p. p. č. 89 k. ú. Karlinky, a to 

způsobem umožňujícím napojení stávající komunikace na předmětném pozemku s nově vzniklou 

komunikací na pozemku žadatele p. p. č. 88/1 k. ú. Karlinky, a to mezi společností RD Karlinky, 

s. r. o., IČ: 07260547, se sídlem Pavlovická 467/9, 460 01 Liberec I – Staré Město 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: 27. 5. 2022 

2. zajistit další úkony související s plněním smlouvy. 

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

T: 29. 7. 2022 
 

USNESENÍ Č. 121/2022 

Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o. 

Stručný obsah: Společnost FCC Liberec, s. r. o., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku 

na konání valné hromady společnosti dne 12. 5. 2022 od 10:00 hodin na adrese: Restaurace  

Bílý Mlýn, Svobody 295/30, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Mgr. Jiřího 

Šolce, náměstka primátora. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

pozvánku na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o., se sídlem Mydlářská 105/10, 

Liberec 10, IČO: 63146746, která se koná dne 12. 5. 2022 od 10:00 hodin, dle přílohy č. 1 na 

adrese: Restaurace Bílý Mlýn, Svobody 295/30, Liberec, 

  
  

 

deleguje 
 

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

náměstka primátora Mgr. Jiřího Šolce, 
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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: 12. 5. 2022 
 

USNESENÍ Č. 122/2022 

Poskytnutí účelových peněžních darů Zoo Liberec, p. o., a Botanické zahradě 

Liberec – LK, p. o., z rozpočtu města 

Stručný obsah: V souladu s převodem čtyř příspěvkových organizací: ZOO Liberec, Botanická 

zahrada Liberec a Domov seniorů Františkov a Vratislavice mezi LK a SML schváleného  

ZM dne 29. 4. 2021 usn. č. 107/2021 a smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku  

a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi LK a SML bylo dohodnuto, že 

zůstatky fondů dle stavu k 31. 12. 2021 budou řešeny formou finančních darů na základě 

darovacích smluv (čl. IV.4). 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí peněžního daru ve výši 37 636 588,93 Kč účelově členěného dle darovací smlouvy 

organizaci Zoo Liberec, příspěvková organizace, IČ 10973583, dle přílohy 1, 
  

2. poskytnutí peněžního daru ve výši 9 049 596,22 Kč účelově členěného dle darovací smlouvy 

organizaci Botanická zahrada Liberec-LK, příspěvková organizace, IČ 10973605, dle přílohy 2, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpisy primátora a plnění smluvních ujednání. 

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

ruch 

T: 15. 5. 2022 
 

USNESENÍ Č. 123/2022 

Zrušení příspěvkové organizace – Botanická zahrada Liberec 

Stručný obsah: V souladu s převodem čtyř příspěvkových organizací: ZOO Liberec, Botanická 

zahrada Liberec a Domov seniorů Františkov a Vratislavice mezi LK a SML schváleného ZM 

dne 29. 4. 2021 usn.č.107/2021 a smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých 

souvisejících práv, povinností a závazků mezi LK a SML bylo dohodnuto, že se ke zrušení 

příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec nepřistoupí před datem 1. 1. 2022. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

příspěvkovou organizaci Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 630/1, 

Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 00079677, ke dni 30. 6. 2022, 
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a ukládá 
 

zajistit veškeré kroky nezbytné k zániku a ukončení činnosti organizaci Botanická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace, Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 00079677. 

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

ruch 

T: 30. 6. 2022 
 

USNESENÍ Č. 124/2022 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště 

Vápenka v roce 2022 

Stručný obsah: Poskytnutí dotace ve výši 350 000 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 350 000 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 2022, 

  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350 000 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 2022, 

  

3. proplacení dotace ve výši 350 000 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 2022, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu SML, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350 000 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 2022, 

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

ruch 

T: 31. 5. 2022 

2. zajistit proplacení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350 000 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 2022, 

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

ruch 

T: 30. 6. 2022 

3. zajistit kontrolu předloženého vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

350 000 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 

2022. 
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 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 30. 6. 2023 
 

USNESENÍ Č. 125/2022 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na pořádání 

mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2022  

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 200 000 Kč na 

pořádání mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2022, který se uskuteční  

v červenci na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč společnosti Bohemia JazzFest, o. p. s., IČ 27382354, se 

sídlem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1, na pořádání mezinárodního hudebního festivalu 

Bohemia JazzFest 2022 v Liberci, 
  

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

statutárním městem Liberec a společností Bohemia JazzFest, o. p. s., IČ 27382354, se sídlem 

Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 2, 
  
  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření této smlouvy, 

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

ruch 

T: 27. 5. 2022 

2. zajistit proplacení této smlouvy, 

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

ruch 

T: 15. 6. 2022 

3. zajistit kontrolu plnění této smlouvy. 

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

ruch 

T: 31. 1. 2023 
 

USNESENÍ Č. 126/2022 

Změny – osadní výbor Pilínkov – Hluboká 

Stručný obsah: 24. března 2022 byla na podatelnu statutárního města Liberec doručena žádost 

CJ MML 068710/22 o úpravu v názvu osadního výboru Pilínkov – Hluboká, o určení počtu 

členů na 7 a o změny v personálním obsazení tohoto osadního výboru.  
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

název osadního výboru v územní působnosti městské části Liberec XXIV – Pilínkov a městské části 

Liberec XXVIII – Hluboká: osadní výbor Pilínkov a Hluboká, 

  
  

 

určuje 

1. počet členů osadního výboru na 7, 

  

2. Aleše Dvořáka, nar. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec XXIV – 

Pilínkov, 463 12, do funkce člena osadního výboru,  

Radmilu Kyselovou, nar. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec XXIV – 

Pilínkov, 463 12, do funkce členky osadního výboru,  

Václava Pelíška, nar. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec XXIV – 

Pilínkov, 463 12, do funkce člena osadního výboru, 

  
  

 

odvolává 
 

Pavla Huška z funkce člena osadního výboru,  

Andreu Martenkovou z funkce členky osadního výboru, 

Marka Mikeze z funkce člena osadního výboru,  

Tibora Mudrocha z funkce člena osadního výboru, 

  
  

 

a ukládá 
 

informovat prostřednictvím organizačního oddělení MML žadatele o přijatém usnesení. 

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

T: 10. 5. 2022 
 

USNESENÍ Č. 127/2022 

Plnění usnesení zastupitelstva za I. čtvrtletí roku 2022 

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 2022, 

  
  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 

  
 

USNESENÍ Č. 128/2022 

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

města – 31. 3. 2022 



13 

 

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

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

Liberec předkládáno jejich vyřízení. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města – 31. 3. 2022. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 115/2022 k usnesení č. 120/2022 

k usnesení č. 116/2022 k usnesení č. 121/2022 

k usnesení č. 117/2022 k usnesení č. 122/2022 

k usnesení č. 118/2022 k usnesení č. 125/2022 

k usnesení č. 119/2022 k usnesení č. 127/2022 

Liberec 2. května 2022 

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

primátor města náměstek primátora 

 

 


