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U S N E S E N Í  

ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 15. 9. 2022 

USNESENÍ Č. 219/2022 

Kandidatura na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci – MŠ 

Stručný obsah: 28. 6. 2022 byl na podatelnu statutárního města Liberec doručen osobní dotazník 

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

CJ MML 145583/22. Radě města byla předložena tato kandidatura na vědomí. Na tomto 

zasedání zastupitelstva města se kandidátka 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 
 

kandidátku Mgr. Marcelu Štáfovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu 

v Liberci, 

  
  

 

a ukládá 

1. zaslat podklady ke splnění podmínek kandidatury na funkci přísedící 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: 30. 9. 2022 

2. předložit zastupitelstvu města materiál týkající se volby kandidátky do funkce přísedící okresního 

soudu v Liberci. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 220/2022 

Kandidatura na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci – DO 

Stručný obsah: 28. 6. 2022 byl na podatelnu statutárního města Liberec doručen osobní dotazník 

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

CJ MML 145581/22. Radě města byla předložena tato kandidatura na vědomí. Na tomto 

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

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

zastupitelstva. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

navrhuje 
 

kandidátku Mgr. Dagmar Otradovskou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního 

soudu v Liberci, 

  
  

 

a ukládá 

1. zaslat podklady ke splnění podmínek kandidatury na funkci přísedící 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: 30. 9. 2022 

2. předložit zastupitelstvu města materiál týkající se volby kandidátky do funkce přísedící okresního 

soudu v Liberci. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 221/2022 

Kandidatura na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci – IJ 

Stručný obsah: 28. 7. 2022 byl na podatelnu statutárního města Liberec doručen osobní dotazník 

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

CJ MML 165435/22. Radě města byla předložena tato kandidatura na vědomí. Na tomto 

zasedání zastupitelstva města se kandidátka 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 
 

kandidátku Ivanu Jiřičnou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 

  

  

 

a ukládá 

1. zaslat podklady ke splnění podmínek kandidatury na funkci přísedící 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: 30. 9. 2022 

2. předložit zastupitelstvu města materiál týkající se volby kandidátky do funkce přísedící okresního 

soudu v Liberci. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 222/2022 

BD VLNAŘSKÁ – uzavření dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí  
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o převodu nemovitých věcí 

Stručný obsah: Jedná se o budoucí převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 na 

budovách č. p. 1117, 1118, 1119 a 1120, vše Liberec VI – Rochlice, a budoucí převod pozemků  

p. č. 1425/6, 1425/7, 1425/8 a 1425/9 v k. ú. Rochlice u Liberce do vlastnictví Bytového družstva 

VLNAŘSKÁ. 

Zastupitelstvo města po projednání  
 

schvaluje 

1. budoucí převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 

 na budově č. p. 1117 (bytový dům, Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/9  

v k. ú. Rochlice u Liberce, 

 na budově č. p. 1118 (bytový dům, Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7  

v k. ú. Rochlice u Liberce, 

 na budově č. p. 1119 (bytový dům, Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/6  

v k. ú. Rochlice u Liberce, 

 na budově č. p. 1120 (bytový dům, Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/8  

v k. ú. Rochlice u Liberce, 

a budoucí převod pozemků 

 p. č. 1425/6 o výměře 617 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Rochlice u Liberce 

 p. č. 1425/7 o výměře 787 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Rochlice u Liberce 

 p. č. 1425/8 o výměře 1048 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Rochlice u Liberce 

 p. č. 1425/9 o výměře 854 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Rochlice u Liberce 

na Bytové družstvo VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I –  

Staré Město, za kupní cenu ve výši 1 Kč, a to za podmínky odpadnutí překážek na straně družstva  

a splnění požadavků ze strany města, 
  

2. uzavření dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí ve znění dle 

přílohy č. 1, 
  

3. záměr nabytí bytových jednotek č.: 

 1117/14 – bytová jednotka umístěná ve 2. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1117  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/9, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1117/26 – bytová jednotka umístěná ve 3. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1117  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/9, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1117/38 – bytová jednotka umístěná ve 4. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1117  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/9, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/14 – bytová jednotka umístěná ve 2. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/19 – bytová jednotka umístěná ve 2. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/21 – bytová jednotka umístěná ve 2. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/26 – bytová jednotka umístěná ve 3. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/31 – bytová jednotka umístěná ve 3. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/33 – bytová jednotka umístěná ve 3. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/35 – bytová jednotka umístěná ve 3. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/38 – bytová jednotka umístěná ve 4. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/43 – bytová jednotka umístěná ve 4. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  
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(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/45 – bytová jednotka umístěná ve 4. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1118/47 – bytová jednotka umístěná ve 4. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1118  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/7, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1119/10 – bytová jednotka umístěná ve 2. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1119  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/6, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1120/2 – bytová jednotka umístěná v 1. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1120  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/8, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1120/13 – bytová jednotka umístěná ve 2. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1120  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/8, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1120/25 – bytová jednotka umístěná ve 3. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1120  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/8, k. ú. Rochlice u Liberce, 

 1120/37 – bytová jednotka umístěná ve 4. NP, která bude vymezena v budově č. p. 1120  

(Liberec VI – Rochlice), stojící na pozemku p. č. 1425/8, k. ú. Rochlice u Liberce, 

od Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – 

Staré Město, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám.  

Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, a to bezúplatně, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 223/2022 

BD SPEKTRUM – uzavření dohody o narovnání a smlouvy a smlouvě budoucí  

o převodu nemovitých věcí 

Stručný obsah: Jedná se o budoucí převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 na 

budovách č. p. 845, 846, 847 a 848, vše Liberec XV – Starý Harcov, a pozemků p. č. 450/8, 

450/11, 450/13, 450/25 a 450/26 v k. ú. Starý Harcov do vlastnictví Bytového družstva 

SPEKTRUM. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. budoucí převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 

 na budově č. p. 845 (bytový dům, Liberec XV – Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/8 

v k. ú. Starý Harcov, 

 na budově č. p. 846 (bytový dům, Liberec XV – Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/25 

v k. ú. Starý Harcov, 

 na budově č. p. 847 (bytový dům, Liberec XV – Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/11 

v k. ú. Starý Harcov, 

 na budově č. p. 848 (bytový dům, Liberec XV – Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/13 

v k. ú. Starý Harcov, 

a budoucí převod pozemků 

 p. č. 450/8 o výměře 420 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Starý Harcov, 

 p. č. 450/11 o výměře 216 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Starý Harcov, 

 p. č. 450/13 o výměře 487 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Starý Harcov, 
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 p. č. 450/25 o výměře 212 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Starý Harcov, 

 p. č. 450/26 o výměře 717 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Starý Harcov, 

na Bytové družstvo SPEKTRUM, IČO: 25460242, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I –  

Staré Město, za kupní cenu ve výši 1 Kč, a to za podmínky odpadnutí překážek na straně družstva  

a splnění požadavků ze strany města, 
  

2. uzavření dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí ve znění dle 

přílohy č. 1, 
  

3. záměr nabytí bytových jednotek č.: 

 845/3 – bytová jednotka o velikosti 1+1, která bude vymezena v budově č. p. 845 (Liberec XV – 

Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/8, k. ú. Starý Harcov, 

 845/11 – bytová jednotka o velikosti 1+1, která bude vymezena v budově č. p. 845 (Liberec XV – 

Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/8, k. ú. Starý Harcov,  

 846/3 – bytová jednotka o velikosti 1+1, která bude vymezena v budově č. p. 846 (Liberec XV – 

Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/25, k. ú. Starý Harcov, 

 847/1 – bytová jednotka o velikosti 1+1, která bude vymezena v budově č. p. 847 (Liberec XV – 

Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/11, k. ú. Starý Harcov, 

 847/4 – bytová jednotka o velikosti 1+1, která bude vymezena v budově č. p. 847 (Liberec XV – 

Starý Harcov), stojící na pozemku p. č. 450/11, k. ú. Starý Harcov, 

od Bytového družstva SPEKTRUM, IČO: 25460242, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – 

Staré Město, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám.  

Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, a to bezúplatně, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 224/2022 

SBD A+G Stadion – převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech 

č. p. 575, 576, 577 a 581 (Liberec VII – Horní Růžodol) a pozemků pod těmito 

bytovými domy 

Stručný obsah: Jedná se o převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 na budovách 

č. p. 575, 576, 577, 581 (Liberec VII – Horní Růžodol) a převod pozemků p. č. 323/28, 323/29, 

323/32, 323/36 v k. ú. Horní Růžodol do vlastnictví Stavebního bytového družstva A+G Stadion. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 

 na budově č. p. 575 (bytový dům, Liberec VII – Horní Růžodol), stojící na pozemku p. č. 323/32 

v k. ú. Horní Růžodol, 

 na budově č. p. 576 (bytový dům, Liberec VII – Horní Růžodol), stojící na pozemku p. č. 323/29 

v k. ú. Horní Růžodol, 

 na budově č. p. 577 (bytový dům, Liberec VII – Horní Růžodol), stojící na pozemku p. č. 323/28 

v k. ú. Horní Růžodol, 

 na budově č. p. 581 (bytový dům, Liberec VII – Horní Růžodol), stojící na pozemku p. č. 323/36 



6 

 

v k. ú. Horní Růžodol, 

a převod pozemků 

 p. č. 323/28 o výměře 487 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Horní Růžodol 

 p. č. 323/29 o výměře 750 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Horní Růžodol 

 p. č. 323/32 o výměře 339 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Horní Růžodol 

 p. č. 323/36 o výměře 176 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Horní Růžodol 

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

VII – Horní Růžodol, za kupní cenu ve výši 739 838 Kč, splatnou před podpisem smlouvy  

o převodu nemovitých věcí, 
  

2. znění smlouvy o převodu nemovitých věcí dle přílohy č. 1, 
  

3. nabytí bytových jednotek č.: 

 577/203 – bytová jednotka o výměře 73,14 m2 umístěná ve 2. NP bytového domu č. p. 577 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově sestávající z č. p. 575, 576 a 577, s níž je spojen podíl 

na společných částech domu a pozemcích p. č. 323/28, 323/29 a 323/32, k. ú. Horní Růžodol,  

o velikosti 731/72389, 

 577/204 – bytová jednotka o výměře 73,14 m2 umístěná ve 2. NP bytového domu č. p. 577 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově sestávající z č. p. 575, 576 a 577, s níž je spojen podíl 

na společných částech domu a pozemcích p. č. 323/28, 323/29 a 323/32, k. ú. Horní Růžodol,  

o velikosti 731/72389, 

 577/303 – bytová jednotka o výměře 73,14 m2 umístěná ve 3. NP bytového domu č. p. 577 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově sestávající z č. p. 575, 576 a 577, s níž je spojen podíl 

na společných částech domu a pozemcích p. č. 323/28, 323/29 a 323/32, k. ú. Horní Růžodol,  

o velikosti 731/72389, 

 577/304 – bytová jednotka o výměře 73,14 m2 umístěná ve 3. NP bytového domu č. p. 577 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově sestávající z č. p. 575, 576 a 577, s níž je spojen podíl 

na společných částech domu a pozemcích p. č. 323/28, 323/29 a 323/32, k. ú. Horní Růžodol,  

o velikosti 731/72389, 

 581/401 – bytová jednotka o výměře 140,5 m2 umístěná ve 4. NP bytového domu č. p. 581 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově č. p. 581, s níž je spojen podíl na společných částech 

domu a pozemku p. č. 323/36, k. ú. Horní Růžodol, o velikosti 1405/7341, 

 581/501 – bytová jednotka o výměře 103,1 m2 umístěná v 5. NP bytového domu č. p. 581 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově č. p. 581, s níž je spojen podíl na společných částech 

domu a pozemku p. č. 323/36, k. ú. Horní Růžodol, o velikosti 1031/7341, 

 581/601 – bytová jednotka o výměře 102,8 m2 umístěná v 6. NP bytového domu č. p. 581 

(Liberec VII – Horní Růžodol), v budově č. p. 581, s níž je spojen podíl na společných částech 

domu a pozemku p. č. 323/36, k. ú. Horní Růžodol, o velikosti 1028/7341, 

od Stavebního bytového družstva A+G Stadion, IČO: 25434136, se sídlem Jeronýmova 576/39, 

Liberec VII – Horní Růžodol, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, se sídlem 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, a to bezúplatně, 
  
  

 

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. 2022 
 

USNESENÍ Č. 225/2022 

Majetkoprávní operace – výkup pozemku, k. ú. Ruprechtice 
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Stručný obsah: Jedná se o výkup pozemku na základě podnětu odboru správy veřejného 

majetku. Na pozemku p. č. 1454/3 (odděleného z pozemku p. č. 1454/1 geometrickým plánem  

č. 2945-50/2022), k. ú. Ruprechtice se nachází chodník, který je součástí komunikace Sokolská. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 304/2021 ze dne 16. 12. 2021 ve znění: 

„Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

záměr směny části pozemku p. č. 1454/1 o výměře cca 25 m2, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví 

manželů Tomáše a Vladimíry Hasilových, oba bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 14, za část 

pozemku p. č. 236/2, k. ú. Liberec o výměře cca 17 m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví statutárního 

města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, 460 59, 

s doplatkem, za cenu dle znaleckého posudku. 

a ukládá  

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací  

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

T: 31. 3. 2022“, 
  
  

 

schvaluje 
 

výkup pozemku p. č. 1454/3 (odděleného z pozemku p. č. 1454/1 dle Geometrického plánu  

č. 2945-50/2022 ze dne 3. 3. 2022) o výměře 34 m2, k. ú. Ruprechtice, prodávající: manželé Tomáš 

Hasil, nar. [osobní údaj odstraněn] 1961 a Vladimíra Hasilová, nar. [osobní údaj odstraněn] 1964, 

oba bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec 14, 460 14, za cenu dle znaleckého posudku 57 800 Kč, 

splatnou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 226/2022 

Majetkoprávní operace – výkup pozemku, k. ú. Dlouhý Most 

Stručný obsah: Jedná se o výkup pozemku na základě nabídky. Pozemek p. p. č. 1104/3,  

k. ú. Dlouhý Most je v podílovém spoluvlastnictví a navazuje na pozemky ve vlastnictví SML. 

Spoluvlastníci pozemku nabízejí pozemek k odkupu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

výkup pozemku p. p. č. 1104/3 o výměře 635 m2, k. ú. Dlouhý Most, prodávající: Hana Slavíková, 

nar. [osobní údaj odstraněn] 1960, bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec VI – Rochlice, 460 06 

Liberec a Jaroslava Hrůzová, nar. [osobní údaj odstraněn] 1962, bytem [osobní údaj odstraněn],  

588 41 Bílý Kámen, za cenu požadovanou spoluvlastníky pozemku ve výši 13 335 Kč, splatnou do 

30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
  
  

 

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: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 227/2022 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

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

odsouhlaseny v RM dne 5. 4. 2022, 12. 4. 2022 a schváleny ZM dne 28. 4. 2022, 26. 5. 2022. 

Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodej pozemku p. č. 189/5 (odděleného geometrickým plánem č. 1715-253/2021 z pozemku  

p. č. 189/1), o výměře 1m2, v k. ú. Doubí u Liberce, kupující: Jaroslav Hybner, nar. [osobní údaj 

odstraněn] 1962, bytem [osobní údaj odstraněn], 460 08 Liberec 8, za celkovou kupní cenu 

3 000 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. 4571/43 o výměře 26 m², v k. ú. Liberec, kupující: Jiří Matoušek,  

nar. [osobní údaj odstraněn] 1947, bytem [osobní údaj odstraněn], 512 63 Rovensko pod Troskami, 

za celkovou kupní cenu 25 000 Kč, splatnou před podpisem 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: 31. 12. 2022 
 

USNESENÍ Č. 228/2022 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků – část 2 

Stručný obsah: Jedná se o prodej pozemků na základě žádostí. Záměry prodeje byly 

odsouhlaseny v radě města dne 7. 6. 2022 a 21. 6 2022 a schváleny zastupitelstvem města dne  

30. 6. 2022. Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet 

města jistinu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodej pozemku p. č. 1846 o výměře 40 m², jehož součástí je stavba č. e. 655, rod. rek., 

Liberec XXV – Vesec (LV 2837) a pozemku p. č. 1847 o výměře 30 m², jehož součástí je stavba 

bez čp/če, bydlení Liberec XXV – Vesec (bez LV) za kupní cenu 141 820 Kč a pozemku p. č. 1845 

o výměře 1 119 m2 za kupní cenu 2 743 191 Kč (včetně 21% DPH ve výši 476 091 Kč), vše 

v k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: manželé Miloslav Otta, nar. [osobní údaj odstraněn] 1952 
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a Jana Ottová, nar. [osobní údaj odstraněn] 1954, oba bytem [osobní údaj odstraněn], Liberec XIV – 

Ruprechtice, 460 14 Liberec, a to za celkovou kupní cenu 2 895 000 Kč (včetně nákladů spojených 

s realizací prodeje), 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. 1801/6, o výměře 2 m2, (odděleného z pozemku p. č. 1801/2 dle 

Geometrického plánu č. 2443-68/2021 ze dne  9. 1. 2022), k. ú. Starý Harcov kupujícím: manželé 

Karel Novák, nar. [osobní údaj odstraněn] 1955 a Vladislava Nováková, nar. [osobní údaj 

odstraněn] 1954, oba bytem [osobní údaj odstraněn], 460 15 Liberec 15, za celkovou kupní 

cenu 3 993 Kč (včetně 21% DPH ve výši 693 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. 5672/3, o výměře 21 m2, k. ú. Liberec kupujícím: manželé Vítězslav Gregor, 

nar. [osobní údaj odstraněn] 1955 a Mgr. Anežka Gregorová, nar. [osobní údaj odstraněn] 1958, oba 

bytem [osobní údaj odstraněn], 460 01 Liberec I – Staré Město, za celkovou kupní cenu 19 000 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: 31. 12. 2022 
 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků a bytového domu  

ul. Jablonecká 

Stručný obsah: Jedná se o záměr prodeje pozemku p. č. 3503/1, jehož součástí je stavba 

bytového domu č. p. 124 v Liberci, v ulici Jablonecká a pozemku p. č. 3503/2, který tvoří 

s bytovým domem funkční celek, vše k. ú. Liberec. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 229/2022 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku, včetně stavby  

Stručný obsah: Jedná se o záměr prodeje pozemku p. č. 4240/2 v k. ú. Liberec, jehož součástí je 

stavba – jiná stavba (bez čp/če), na základě žádosti občana.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 4240/2 o výměře 13 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 65 000 Kč, 
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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: 31. 12. 2022 
 

USNESENÍ Č. 230/2022 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 

Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 529/3, o výměře 22 m2, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení 

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

za předpokládanou cenu 23 000 Kč, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 843/1, o výměře cca 27 m2, k. ú. Ruprechtice, formou 

výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 42 000 Kč, 
  

3. záměr prodeje pozemku p. č. 779/1 o výměře 318 m² (odděleného z pozemku p. č. 779 dle GP  

č. 2612-22/2022), k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za cenu dle znaleckého posudku ve výši 392 000 Kč, ke které bude připočítána daň  

z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

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

T: 31. 12. 2022 
 

USNESENÍ Č. 231/2022 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 (nesouhlasná 

stanoviska) 

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. 1551/11, o výměře cca 250 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 191 000 Kč 

nebo za cenu dle znaleckého posudku, 
  

2. záměr prodeje pozemku p. č. 139/1, o výměře 657 m2, a pozemku p. č. 140, o výměře 1 532 m2, vše 

k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku, nejméně však 
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za předpokládanou cenu 1 862 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné 

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

zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 1201/1 o výměře cca 180 m², k. ú. Vesec u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 204 000 Kč, ke 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého 

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

4. záměr prodeje pozemku p. č. 760/4 o výměře 61 m² a části pozemků p. č. 760/6 o výměře cca 81 m², 

p. č. 523/1 o výměře cca 104 m², p. č. 530 o výměře cca 39 m² a p. č. 526/1 o výměře cca 72 m², vše 

v k. ú. Horní Hanychov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 195 000 Kč nebo za cenu dle znaleckého posudku, 
  

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 630/1 o výměře cca 680 m², k. ú. Růžodol I, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 700 000 Kč, ke které bude 

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

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

6. záměr prodeje pozemku p. č. 680/10 o výměře 103 m² a částí pozemků p. č. 680/9 o výměře  

cca 37 m² a p. č. 680/15 o výměře cca 600 m², vše v k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení, za 

cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 516 000 Kč, ke které bude 

připočítána dan z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého posudku, ke 

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

7. záměr prodeje pozemků p. č. 682/5 o výměře 701 m² a p. č. 682/9 o výměře 137 m², vše  

v k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 861 000 Kč nebo za cenu dle znaleckého posudku, 
  

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

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 739 000 Kč nebo za cenu dle 

znaleckého posudku, 
  

9. záměr prodeje pozemku p. č. 428/3 o výměře 82 m2, k. ú. Pilínkov, formou výběrového řízení, za 

cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 46 000 Kč, 
  

10. záměr prodeje části pozemku p. č. 1556/5, o výměře cca 1540 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 646 000 Kč, 

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

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

11. záměr prodeje části pozemku p. č. 1677/1, o výměře cca 33 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 24 000 Kč, 
  

12. záměr prodeje pozemku p. č. 8/2, o výměře 355 m2, k. ú. Karlinky, formou výběrového řízení 

s přednostním právem nájemce pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 410 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého posudku, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši, 
  

13. záměr prodeje pozemku p. č. 133, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 313 000 Kč, ke které bude připočítána daň 

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

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

14. záměr prodeje části pozemku p. č. 163/2, o výměře cca 60 m2, k. ú. Pilínkov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 72 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
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15. záměr prodeje pozemků p. č. 515 o výměře 309 m² a p. č. 516 o výměře 288 m², vše v k. ú. Růžodol 

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

1 224 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za cenu 

dle znaleckého posudku, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

16. záměr prodeje části pozemku p. č. 163/1 o výměře cca 56 m², k.ú. Pilínkov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 66 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

17. záměr prodeje části pozemku p. p. č. 668/1 o výměře cca 110 m² v k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 

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

133 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za cenu 

dle znaleckého posudku, 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: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 232/2022 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 3 

Stručný obsah: Jedná se o čtyři případy záměrů prodeje pozemků na základě žádostí občanů. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 4988/6 (odděleného geometrickým plánem č. 6174-221111/2022 

z pozemku p. č. 4988/4), o výměře 27 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s  právem 

přednosti nájemce pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 

26 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 61/2 o výměře cca 202 m2, k. ú. Horní Hanychov, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 116 000 Kč, ke 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého 

posudku, ke kterému bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 1390/1 o výměře cca 150 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 100 000 Kč, ke 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého 

posudku, ke které bude připočítána dan z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

4. záměr prodeje části pozemku p. č. 1352/7, o výměře cca 90 m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, s právem přednosti nájemce pozemku, nejméně však za 

předpokládanou cenu 132 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého posudku, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 
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 P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu 

T: 31. 12. 2022 
 

USNESENÍ Č. 233/2022 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 4 (nesouhlasná 

stanoviska) 

Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

neschvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 168/17, o výměře 1 303 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou 

výběrového řízení s přednostním právem vypůjčitele pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 

však za minimální předpokládanou cenu 510 000 Kč nebo za cenu dle znaleckého posudku, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 691/8 o výměře cca 30 m², k. ú. Rochlice u Liberce, formou 

výběrového řízení s přednostním právem pachtýře pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 

však za minimální předpokládanou cenu 36 000 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: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 234/2022 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku s podzemní stavbou 

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

p. č. 1353/38, k. ú. Vesec u Liberce, jehož součástí je podzemní stavba – spojovací chodba, která 

nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, a která sloužila jako spojovací chodba s vedlejším 

domem na pozemku p. č. 1353/19, který je ve vlastnictví města. Chodba není využívána a žadatel 

by ji rád připojil ke svému domu, sjednotil tak vlastnictví a využíval jako archiv dokumentů pro 

svou firmu. Žadatel je majitelem pozemku p. č. 1353/25, k. ú. Vesec u Liberce, včetně stavby. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

neschvaluje 
 

záměr prodeje pozemku p. č. 1353/38 (odděleného z pozemku p. č. 1353/2 dle Geometrického plánu 

č. 2581-62/2021 ze dne 9. 12. 2021), jehož součástí je podzemní stavba – spojovací chodba, která 

nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, o výměře 43 m2, k. ú. Vesec u Liberec, formou 

výběrového řízení s přednostním právem vlastníka stavby na pozemku p. č. 1353/25, k. ú. Vesec  

u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 764 000 Kč, 
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a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec, nabídnout žadateli dlouhodobý 

pronájem. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 235/2022 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – změna rozsahu 

Stručný obsah: Žadatel požádal o odkup částí pozemků p. č. 6003, p. č. 507 a p. č. 508,  

k. ú. Liberec, za účelem údržby zeleně v okolí jeho domu a zabránění hromadění odpadků. 

Stejným způsobem se stará o sousední pozemky, které jsou v jeho vlastnictví. Porada vedení  

č. 36 dne 16. 5. 2022 doporučila prodej pozemků za podmínky respektování vyjádření odboru 

dopravy. Rada města dne 21. 6. 2022 usnesením č. 617/2022, bodem č. 5 odsouhlasila prodej částí 

pozemků p. č. 6003, p. č. 507 a p. č. 508, k. ú. Liberec. Zastupitelstvo dne 30. 6. 2022 prodej 

všech pozemků neschválilo, doporučilo prodej pouze části pozemku p. č. 6003. Pozemky p. č. 507 

a p. č. 508, vše k. ú. Liberec, mají zůstat v majetku města. Takto upravený prodej byl projednán 

se žadatelem a ten souhlasí s prodejem pouze části pozemku p. č. 6003, k. ú. Liberec. Z tohoto 

důvodu je předkládán tento materiál na změnu rozsahu prodávaných pozemků. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr prodeje části pozemku p. č. 6003 o výměře cca 94 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 312 000 Kč nebo za cenu 

dle znaleckého posudku, 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: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 236/2022 

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – k. ú. Pilínkov (Hluboká) 

Stručný obsah: Jedná se o zrušení usnesení dvou majetkoprávních operací – směn pozemků za 

účelem dopravního napojení lokality Hluboká v Pilínkově.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 249/2021 ze dne 21. 10. 2021 ve znění: 

„Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

1. směnu pozemku p. č. 305/12 o výměře 92 m2 (odděleného z pozemku p. č. 305/9 Geometrickým 

plánem č. 465-136/2021 ze dne 3. 6. 2021), k. ú. Pilínkov, ve vlastnictví: Jan Švandrlík,  
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nar. [osobní údaj odstraněn] 1977, bytem [osobní údaj odstraněn], 460 10 Liberec 10, za pozemek  

p. č. 762/3 o výměře 115 m2 (odděleného z pozemku p. č. 762/1 Geometrickým plánem  

č. 1163-137/2021 ze dne 9. 6. 2021), k. ú. Machnín, ve vlastnictví: statutární město Liberec,  

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

2. směnu pozemku p. č. 305/13 o výměře 162 m2 (odděleného z pozemku p. č. 305/10 

Geometrickým plánem č. 465-136/2021 ze dne 3, 6. 2021) a pozemku p. č. 245/1 o výměře 446 m2, 

vše k. ú. Pilínkov, ve vlastnictví: Vlasta Polreichová, nar. [osobní údaj odstraněn] 1964, bytem 

[osobní údaj odstraněn], 250 01 Brandýs nad Labem, za pozemek p. č. 102/2 o výměře 296 m2 

(odděleného z pozemku p. č. 102 Geometrickým plánem č. 466-138/2021 ze dne 3. 6. 2021),  

k. ú. Pilínkov, 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 schválenými majetkoprávními operacemi 

T: 31. 12. 2021", 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat vlastníky pozemků o jednání Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 237/2022 

Souhlas se změnou průběhu katastrální hranice 

Stručný obsah: Jedná se o schválení změn průběhu katastrálních hranic dle návrhů 

katastrálního úřadu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. navrženou změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Janův Důl u Liberce  

a katastrálním územím Karlinky, a to převedením parcely č. 57/12 z katastrálního území Janův Důl 

u Liberce do katastrálního území Karlinky, 

  

2. navrženou změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím Janův Důl u Liberce  

a katastrálním územím Dolní Hanychov, a to převedením parcel č. 263/7, č. 263/12, č. 263/14  

a č. 263/15 z katastrálního území Dolní Hanychov do katastrálního území Janův Důl u Liberce, 

  

  

 

a ukládá 
 

informovat katastrální úřad o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 238/2022 

Návrh rozpočtového opatření č. 7B) 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 

na příjmové straně například navýšení příjmů od společnosti EKO KOM, od společnosti 

BAZÉN LIBEREC na úhradu energií, příjmů z podílů na zisku a z dividend od Liberecké IS  

a na výdajové straně zejména navýšení některých výdajů z rezervy města (jednotlivé výdaje viz 

důvodová zpráva). Dále toto rozpočtové opatření obsahuje vzájemný zápočet pohledávek mezi 

městem a Severočeskou vodárenskou společností a v neposlední řadě další přesuny ve výdajích. 

Financování zahrnuje pouze zapojení zůstatků tří účtů ze zrušených fondů.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 7B) změny v rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 7B)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: 23. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 239/2022 

Podnět k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_G 

(Vratislavice nad Nisou) 

Stručný obsah: Městský obvod Vratislavice nad Nisou uplatnil dva podněty na pořízení změny 

územního plánu zkráceným postupem na území svého obvodu. Jedná se o požadavky na 

rozšíření možností rozvoje stávajících sportovně rekreačních a volnočasových areálů. Změnu je 

možné pořizovat v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona zkráceným postupem.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. podnět k pořízení změny územního plánu Z1_G zkráceným postupem dle přílohy č. 1, 

  

2. navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit další kroky v procesu pořízení změny v souladu se stavebním zákonem. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 240/2022 

Podnět k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_H 

(Vratislavice nad Nisou – letní kino) 

Stručný obsah: Městský obvod Vratislavice nad Nisou uplatnil podnět na pořízení změny 
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územního plánu zkráceným postupem na území svého obvodu. Jedná se o prověření možnosti 

změny funkčního využití stabilizované plochy 32.ZS (část pozemku parc. č. 1340/1  

v katastrálním území Vratislavice nad Nisou o výměře cca 5 630m2) z ploch zeleně sídelní (ZS) 

na plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) tak, aby byla umožněna 

přestavba bývalého hřiště (v minulosti volejbalové kurty Sokola Vratislavice, nyní zpevněná 

plocha) a stávajícího dětského hřiště (které bude zachováno s možností výměny části povrchů) 

na areál letního kina. Změnu je možné pořizovat v souladu s ustanovením § 55a stavebního 

zákona zkráceným postupem. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. podnět k pořízení změny územního plánu Z1_H zkráceným postupem dle přílohy č. 1, 
  

2. navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit další kroky v procesu pořízení změny v souladu se stavebním zákonem. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 241/2022 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z2_A (úprava regulativů) 

Stručný obsah: Statutární město vyhlásilo sběr návrhů a podnětů na změnu územního plánu 

Liberec s termínem do 30. 6. 2022. Pořizovatel po vyhodnocení jednotlivých žádostí předkládá 

část žádostí o změnu k rozhodnutí v zastupitelstvu. Návrh na pořízení změny Z2_A obsahuje 

jednotlivé návrhy a dále podnět zaměřený na úpravu regulačních kódů některých jednotlivých 

funkčních ploch. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 48, 60, 72, 73, 78, 81, 89, 139 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

schvaluje 

1. podnět Z2_A a návrhy č. 13, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 63, 69, 82, 84, 85, 86, 90, 94, 98, 99, 

100, 101, 102, 113, 115, 121, 123, 126, 128, 141, 142, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 168, 

169, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 191, 192, 193, 195, 198, 209, 205, 

207 a 208 dle přílohy č. 1 a zařazuje je do změny územního plánu označené jako Z2_A, 

  

2. pořízení Z2_A změny se zařazeným podnětem Z2_A a návrhy č. 13, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 58, 

59, 63, 69, 82, 84, 85, 86, 90, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 113, 115, 121, 123, 126, 128, 141, 142, 155, 

158, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

189, 191, 192, 193, 195, 198, 209, 205, 207 a 208 v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele 

k jednotlivým návrhům vyjma stanovisek u návrhů č. 53 a 178 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

podmiňuje 
 

pořízení změny Z2_A úhradou nákladů na zpracování změny jednotlivými navrhovateli, v souladu 

se schváleným dokumentem Radou města Liberec "Pravidla postupu při pořizování změn územního 

plánu Liberec" usnesením č. 407/2022, 
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a ukládá 

1. zajistit písemné informování jednotlivých žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva, 

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

T: 31. 10. 2022 

2. zajistit následné kroky v procesu pořízení Z2_A změny územního plánu Liberec. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 242/2022 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z2_B (nové zahrádky) 

Stručný obsah: Statutární město vyhlásilo sběr návrhů a podnětů na změnu územního plánu 

Liberec s termínem do 30. 6. 2022. Pořizovatel po vyhodnocení jednotlivých žádostí předkládá 

část žádostí o změnu k rozhodnutí v zastupitelstvu. Návrh na pořízení změny Z2_B obsahuje 

jednotlivé návrhy a dále podnět zaměřený na vymezení nových ploch zahrádek (rekreace 

individuální RI). 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 15, 28, 211 dle přílohy č. 1, 

  

  

 

schvaluje 

1. podnět Z2_G a návrhy č. 1, 3, dle přílohy č. 1 a zařazuje je do změny územního plánu označené 

jako Z2_B, 

  

2. pořízení Z2_B změny se zařazeným podnětem Z2_G a návrhy č. 1, 3, v podobě doporučené ve 

stanovisku pořizovatele k jednotlivým návrhům dle přílohy č. 1, 

  
  

 

podmiňuje 
 

pořízení změny Z2_B úhradou nákladů na zpracování změny jednotlivými navrhovateli, v souladu 

se schváleným dokumentem Radou města Liberec "Pravidla postupu při pořizování změn územního 

plánu Liberec" usnesením č. 407/2022, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit písemné informování jednotlivých žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva, 

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

T: 31. 10. 2022 

2. zajistit následné kroky v procesu pořízení Z2_B změny územního plánu Liberec. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 243/2022 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z2_C (nové plochy "ze zeleně") 
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Stručný obsah: Statutární město vyhlásilo sběr návrhů a podnětů na změnu územního plánu 

Liberec s termínem do 30. 6. 2022. Pořizovatel po vyhodnocení jednotlivých žádostí předkládá 

část žádostí o změnu k rozhodnutí v zastupitelstvu. Návrh na pořízení změny Z2_C obsahuje 

jednotlivé návrhy a dále podněty zaměřené na vymezení nových zastavitelných ploch, které  

v současné době nejsou určeny k zastavění. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 2, 6, 10, 12, 23, 37, 46, 76, 116, 117, 118, 124, 147, 148, 149, 165, 173, 197 dle přílohy  

č. 1, 

  
  

 

schvaluje 

1. podněty Z2_B, Z2_C, Z2_F a návrhy č. 29, 49, 151, 154, 171, 190, 199 dle přílohy č. 1 a zařazuje je 

do změny územního plánu označené jako Z2_C, 

  

2. pořízení Z2_C změny se zařazenými podněty Z2_B, Z2_C, Z2_F a návrhy č. 29, 49, 151, 154, 171, 

190, 199 v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele k jednotlivým návrhům vyjma stanoviska 

u návrhu č. 151 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

podmiňuje 
 

pořízení změny Z2_C úhradou nákladů na zpracování změny jednotlivými navrhovateli, v souladu 

se schváleným dokumentem Radou města Liberec "Pravidla postupu při pořizování změn územního 

plánu Liberec" usnesením č. 407/2022, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit písemné informování jednotlivých žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva, 

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

T: 31. 10. 2022 

2. zajistit následné kroky v procesu pořízení Z2_C změny územního plánu Liberec. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 244/2022 

Návrh na pořízení změny územního plánu Z2_D (změna na jiné zastavitelné 

plochy + ostatní) 

Stručný obsah: Statutární město vyhlásilo sběr návrhů a podnětů na změnu územního plánu 

Liberec s termínem do 30. 6. 2022. Pořizovatel po vyhodnocení jednotlivých žádostí předkládá 

část žádostí o změnu k rozhodnutí v zastupitelstvu. Návrh na pořízení změny Z2_D obsahuje 

jednotlivé návrhy zaměřené na změny vymezení jednotlivých ploch na jiné funkční využití  

v rámci vymezených ploch již určených k zastavění. Dále jsou zde zahrnuty ostatní žádosti. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 8, 16, 103, 132, 202, 203, 210 dle přílohy č. 1, 
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schvaluje 

1. návrhy č. 25, 27, 30, 33, 34, 95, 130, 133, 140, 194, 204 dle přílohy č. 1 a zařazuje je do změny 

územního plánu označené jako Z2_D, 

  

2. pořízení Z2_D změny se zařazenými návrhy č. 25, 27, 30, 33, 34, 95, 130, 133, 140, 194, 204  

v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele k jednotlivým návrhům vyjma stanoviska u návrhu 

č. 140 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

podmiňuje 
 

pořízení změny Z2_D úhradou nákladů na zpracování změny jednotlivými navrhovateli, v souladu 

se schváleným dokumentem Radou města Liberec "Pravidla postupu při pořizování změn územního 

plánu Liberec" usnesením č. 407/2022, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit písemné informování jednotlivých žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva, 

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

T: 31. 10. 2022 

2. zajistit následné kroky v procesu pořízení Z2_D změny územního plánu Liberec. 

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

T: 30. 11. 2022 
 

USNESENÍ Č. 245/2022 

Podnět k pořízení změny územního plánu Z3 (dopravní stavby) 

Stručný obsah: Jedná se o dva podněty na pořízení změny územního plánu týkající se dopravy  

a dopravních staveb. V prvním případě se jedná o úpravu 2. napojení obchodně průmyslové 

zóny Sever na komunikaci I/35, ve druhém případě se jedná o úpravu vymezení komunikace  

v lokalitě ulice Na Mlýnku v areálu řadových rodinných domů ve Starých Pavlovicích. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

podnět k pořízení změny územního plánu Z3 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit další kroky v procesu pořízení změny územního plánu Liberec Z3 v souladu se stavebním 

zákonem. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 246/2022 

Podnět k pořízení změny územního plánu Z4 (úprava regulativů) 
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Stručný obsah: Jedná se o dva podněty na pořízení změny územního plánu týkající se úpravy 

textové části územního plánu – regulativů. V prvním případě se jedná o úpravu výškové hladiny 

resp. úpravu konstrukční výšky podlaží, ve druhém případě se jedná o úpravu regulativů plochy 

občanského vybavení – sport (OS) tak, aby stavby treehouse nebyly přípustné na území CHKO 

Jizerské hory. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

podnět k pořízení změny územního plánu Z4 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit další kroky v procesu pořízení změny územního plánu Liberec Z4 v souladu se stavebním 

zákonem. 

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

T: 31. 10. 2022 
 

Smlouva o spolupráci – Zásady pro spolupráci s investory – DOLCE VITA 

DEVELOPMENT, a. s.  

Stručný obsah: Smlouva o spolupráci s investorem DOLCE VITA DEVELOPMENT, a. s., 

(Bytový dům – Residence Horská) v rámci aplikace dokumentu „Zásady pro spolupráci  

s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Liberec“.  

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 247/2022 

Návrh na přidělení a nepřidělení dotací z Fondu pro obnovu MPZ a MZIP pro 

rok 2022 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je návrh na přidělení a nepřidělení dotací z dílčího 

Fondu pro obnovu MPZ a MZIP, fondu SML. Lhůta pro podání žádostí byla stanovena  

od 1. 5. do 1. 8. 2022 (do 15:00 hod.). Po tomto termínu správce programu kontroloval formální 

a administrativní správnost každé doručené žádosti a přidělil body dle stanovených kritérií pro 

vyhlášený program. Některé projekty byly vyřazeny. Následně Výbor pro kulturu a cestovní 

ruch projednal podklady připravené správcem programu. Návrhy na přidělení a nepřidělení 

dotací jsou přílohou č. 1 a 2. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího fondu Fondu na obnovu MPZ 

a MZIP Dotačního fondu SML pro rok 2022 v rámci vyhlášení programu 7.1 Program obnovy 

historicky cenných objektů v MPZ a MZIP 

a) poskytnutí dotací v celkové výši 1 499 780 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 
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b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě v příloze  

č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu pro obnovu MPZ a MZIP 

uvedené v příloze č. 7  

c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec,  

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

T: 13. 10. 2022 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací podle vzorové veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z Fondu na obnovu MPZ a MZIP z rozpočtu statutárního města Liberce  

a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec  

a žadateli. 

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

T: 30. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 248/2022 

Schválení uzavření kooperační dohody s partnery v rámci projektu "Klimatická 

změna nezná hranic" 

Stručný obsah: Předkládaná kooperační dohoda upravuje předmět a principy spolupráce 

partnerů v rámci připravovaného projektu "Klimatická změna nezná hranic". Kromě 

statutárního města Liberec jsou do projektu zapojena města Hrádek nad Nisou, Žitava, 

Herrnhut a Oybin, respektive jejich hasičské jednotky. Hlavním výstupem projektu pro SML je 

pořízení hasičské cisterny pro JSDH Krásná Studánka.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření dohody o spolupráci v oblasti ochrany při požárech a katastrofách k projektu Klimatická 

změna nezná hranic mezi statutárním městem Liberec, městem Hrádek nad Nisou, IČ 00262854, 

statutárním městem Žitava, IČ 14 626 610, městem Herrnhut, IČ 14 626 180 a obcí Oybin,  

IČ 14 626 430 dle přílohy č. 1, 

  

  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření dohody o spolupráci v oblasti ochrany při požárech a katastrofách dle přílohy č. 1, 

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

T: 31. 12. 2022 

2. zajistit plnění dohody o spolupráci v oblasti ochrany při požárech a katastrofách. 

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

T: 31. 12. 2034 
 

USNESENÍ Č. 249/2022 

Schválení přijetí dotace na PPO na Lužické Nise 
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Stručný obsah: Materiál řeší schválení přijetí účelové individuální dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje na projekt "Protipovodňová opatření na Lužické Nice k ochraně města 

Liberec – DÚR 1. etapy" ve výši 1 125 905 Kč. Částka je poskytována na základě Memoranda  

o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových 

opatření na Lužické Nise uzavřenou mezi dotčenými obcemi a Libereckým krajem. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2961/2022 ve 

výši 1 125 905 Kč, tedy 50 % z celkových předpokládaných způsobilých výdajů na projekt 

„Protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec – DÚR 1. etapy“ mezi 

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

a Libereckým krajem, se sídlem U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 dle přílohy č. 2, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje dle přílohy  

č. 2 za statutární město Liberec. 

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

T: 30. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 250/2022 

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu 

budoucí bioplynové stanice v Liberci 

Stručný obsah: Na základě jednání Libereckého kraje, statutárního města Liberce, statutárního 

města Jablonce nad Nisou, MVV Energie CZ, a. s., Teplárny Liberec, a. s. Severočeských 

vodovodů a kanalizací, a. s., a spol. Mateo Solutions, a. s., je zastupitelstvu města předkládáno 

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí 

bioplynové stanice v Liberci. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí 

bioplynové stanice v Liberci, dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

podepsat Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí 

bioplynové stanice v Liberci, dle přílohy č. 1 za statutární město Liberec. 

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

T: 30. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 251/2022 

Zápis školní výdejny do rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace zřizovací 
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listiny ZŠ, Liberec, Kaplického 384, p. o. 

Stručný obsah: Ředitel ZŠ, Liberec, Kaplického 384 p. o., žádá o souhlas se zápisem školní 

výdejny na odloučeném pracovišti v objektu TUL Mařanova 650, Liberec 25, s účinností  

od 1. 10. 2022. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň k aktualizaci zřizovací listiny. Nová 

zřizovací listina je předkládána ve formě úplného znění a v souladu s aktuálními legislativními 

změnami.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

úplné znění zřizovací listiny ZŠ, Liberec, Kaplického 384 p. o., IČ: 72743379, s účinností  

od 1. října 2022, dle přílohy, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpis zřizovací listiny ZŠ, Liberec, Kaplického 384 p. o., IČ: 72743379. 

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

ruch 

T: 30. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 252/2022 

Dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.   

Stručný obsah: Ředitel ZŠ U Soudu žádá o změnu zřizovací listiny v oblasti doplňkové činnosti. 

Důvodem je provozování zařízení EEG Neurofeedback, které škola získala z prostředků 

grantového projektu. Cílem metody EEG Neurofeedback je neléčebná forma podpory žáků  

s poruchami učení a chování. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit vyhotovení dodatku č. 1 ke zřizovací listině a jeho předání řediteli příspěvkové organizace. 

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

ruch 

T: 30. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 253/2022 

Změna zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o.   

Stručný obsah: Orgánům města je předkládána žádost ředitelky Základní školy, Liberec,  

Česká 354, p. o., která žádá o souhlas s výmazem školní výdejny na odloučeném pracovišti  

v objektu TUL Mařanova 650, Liberec 25, s účinností od 1. 10. 2022. Kapacita v objektu ZŠ, 

Liberec, Česká 354, p. o. zůstane zachována, tj. 830 strávníků. V souvislosti s touto změnou 

dochází zároveň k aktualizaci zřizovací listiny. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě 
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úplného znění a v souladu s aktuálními legislativními změnami. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

úplné znění zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace,  

IČ: 64040364, s účinností od 1. října 2022, dle přílohy, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpis zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace,  

IČ: 64040364. 

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

ruch 

T: 30. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 254/2022 

Poskytnutí věcného daru 

Stručný obsah: Na základě žádosti Kina Varšava, z. s., předkládá odbor školství a sociálních 

věcí orgánům města Liberec návrh na schválení poskytnutí věcného daru – 195 ks původních 

sedadel, které byly umístěny v hledišti Divadla F. X. Šaldy. Cena jednoho sedadla činí, dle 

odborného posouzení, 400 Kč. Celková hodnota daru pak 78 000 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí věcného daru Kinu Varšava, z. s., Frýdlantská 285/16, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Liberec, IČ: 22609768, 195 ks původních sedadel, které byly umístěny v hledišti  

Divadla F. X. Šaldy Liberec a nahrazeny sedadly novými, 
  

2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy 3, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření darovací smlouvy k poskytnutí daru. 

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

ruch 

T: 30. 9. 2022 
 

USNESENÍ Č. 255/2022 

Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 

předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh 

na schválení poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu "Účelová finanční 

podpora činnosti OS ČČK Liberec", tj. na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých při 
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veřejně prospěšných službách pro občany města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, 

Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu 

"Účelová finanční podpora činnosti OS ČČK Liberec", tj. na částečnou úhradu provozních nákladů 

vzniklých při veřejně prospěšných službách pro občany města Liberec, 
  

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

s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, Liberec I – 

Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, dle přílohy č. 2, 
  
  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec  

a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, Liberec I – 

Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 0426091, dle přílohy č. 2, 

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

ruch 

T: 14. 10. 2022 

2. zajistit kontrolu vyúčtování poskytnuté dotace. 

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

ruch 

T: 30. 6. 2023 
 

USNESENÍ Č. 256/2022 

Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitelky organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor 

školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení 

poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na spolufinancování programů primární prevence 

rizikového chování na základních a středních školách v Liberci. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV – 

Perštýn, IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární prevence rizikového chování na 

základních a středních školách v Liberci ve výši 200 000 Kč na rok 2022, 
  

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

s organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV – Perštýn,  

IČ: 65635591, dle přílohy č. 2, 
  
  

 

a ukládá 

1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s organizací ADVAITA, z. ú., se sídlem 

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 65635591, dle přílohy č. 2, 
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 P: Langr Ivan, PhDr. Mgr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch 

T: 17. 10. 2022 

2. zajistit kontrolu vyúčtování poskytnuté dotace. 

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

ruch 

T: 28. 4. 2023 
 

USNESENÍ Č. 257/2022 

Zahájení realizace projektu Centrum bydlení Liberec II 

Stručný obsah: V souladu s usnesením RM č. 644/2022 podalo SML  žádost o dotaci do výzvy 

MPSV č. 03_22_007 - Podpora sociálního bydlení na projekt Centrum bydlení Liberec II (dále 

jen CBL II), která byla zveřejněna dne 30. 6. 2022. Jedná se o navazující projekt na stávající 

Centrum bydlení Liberec (dále jen CBL), který bude ukončen dne 31. 10. 2022. Schvalování 

projektů na MPSV však trvá několik měsíců a jde o zdlouhavý administrativní proces. 

K samotnému schválení projektu dojde pravděpodobně v termínu konání komunálních voleb či 

začátkem října 2022. Na tomto základě začne MPSV připravovat právní akt, který bude třeba 

předložit nově ustanoveným orgánům obce ke schválení, čímž však dojde k časové prodlevě, 

která by znamenala faktické přerušení přímé návaznosti obou projektů. Tato skutečnost by pak 

reálně ohrozila nastavené procesy přidělování městských bytů, spolupráci se současnými klienty 

CBL a vzniklo by i riziko ztráty zaškolených pracovníků současného týmu v projektu. Vzhledem 

k výše uvedenému odbor školství a sociálních věcí předkládá ke schválení zahájení realizace 

návazného projektu Centrum bydlení Liberec II od 1. 11. 2022.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. zahájení realizace projektu Centrum bydlení Liberec II od 1. 11. 2022, 
  

2. povinnou spoluúčastí projektu ve výši 10%, tj. maximálně do výše 2 500 000 Kč, 
  
  

 

pověřuje 
 

PhDr. Mgr. Ivana Langra, Ph.D., náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch zastupováním města Liberec při úkonech souvisejících s realizací projektu "Centrum bydlení 

Liberec II“, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit zahájení a realizaci projektu. 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 
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USNESENÍ Č. 258/2022 

Zahájení realizace projektu Asistenti prevence kriminality III 

Stručný obsah: V souladu s usnesením RM č. 644/2022 bude statutární město Liberec podávat 

žádost o dotaci do výzvy MPSV OPZ+ č. 018 Podpora sociálního začleňování ve vyloučených 

lokalitách (1) na projekt Asistenti prevence kriminality Liberec III (dále jen APKIII), která byla 

zveřejněna dne 26. 8. 2022. Jde o žádost navazující na projekt Asistenti prevence kriminality 

Liberec II (dále jen APKII), který bude ukončen dne 31. 10. 2022. Podání projektu do 

schvalovacího procesu MPSV předchází získání souladu projektu od Agentury pro sociální 

začleňování tj. odboru Ministerstva pro místní rozvoj. Jde o zdlouhavý administrativní proces, 

který bude trvat v řádu několika měsíců. K samotnému schválení projektu dojde 

pravděpodobně až v průběhu měsíce října 2022. Na tomto základě začne MPSV připravovat 

právní akt, který bude třeba předložit nově ustanoveným orgánům obce ke schválení, čímž však 

dojde k časové prodlevě, která by znamenala faktické přerušení přímé návaznosti obou 

projektů. Výše popsané skutečnosti by tak reálně ohrozily návazný projekt, protože by vzniklo 

riziko ztráty zaškolených asistentů prevence kriminality, kteří významně pomáhají eliminaci 

sociálně rizikových jevů, zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a v prevenci 

kriminality na území města Liberec. Vzhledem k výše uvedenému odbor školství a sociálních 

věcí předkládá ke schválení zahájení realizace návazného projektu Asistenti prevence 

kriminality III od 1. 11. 2022.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. zahájení realizace projektu Asistenti prevence kriminality III od 1. 11. 2022, 
  

2. povinnou spoluúčastí projektu ve výši 10%, tj. maximálně do výše 1 500 000 Kč, 
  
  

 

pověřuje 
 

PhDr. Mgr. Ivana Langra, Ph.D., náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní 

ruch zastupováním města Liberec při úkonech souvisejících s realizací projektu "Asistenti prevence 

kriminality Liberec III“, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit zahájení a realizaci projektu. 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 
 

USNESENÍ Č. 259/2022 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště 

Sluníčko v roce 2022 

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

statutárním městem Liberec a spolkem Koupaliště Sluníčko, z. s., se sídlem Myslivecká 309/8, 

Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 46744339. 
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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: 46744339, na 

úhradu provozních nákladů v období sezóny 2022, 
  

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: 46744339, na úhradu provozních nákladů v období sezóny 2022, dle přílohy č. 2, 
  

  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o 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: 46744339, na úhradu provozních nákladů v období sezóny 

2022, dle přílohy č. 2, 

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

ruch 

T: 15. 10. 2022 

2. zajistit proplacení veřejnoprávní smlouvy o 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: 46744339, na úhradu provozních nákladů v období sezóny 

2022, dle přílohy č. 2, 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 

3. zajistit kontrolu předloženého vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o 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 úhradu provozních 

nákladů v období sezóny 2022. 

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

ruch 

T: 31. 8. 2023 
 

USNESENÍ Č. 260/2022 

Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu statutárního města Liberec  

Stručný obsah: Finanční podpora z rozpočtu SML na základě přijatých žádostí sportovních 

klubů na území města Liberec. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 77 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sportovní 

Gymnastika Liberec, z. s., U Slunečních lázní 1073, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec,  

IČ 70861374, na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, 
  

2. poskytnutí dotace ve výši 249 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sport Aerobic 

Liberec, z. s., Nezvalova 872/22, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ 66112052, na 



30 

 

podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, 
  

3. poskytnutí dotace ve výši 241 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Beach club 

Harcov – Liberec, z. s., Polní 633, Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ 0482680, na 

podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, 
  

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

Sportovní Gymnastika Liberec, z. s., U Slunečních lázní 1073, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 

Liberec, IČ 70861374, na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, dle přílohy č. 4, 
  

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

Sport Aerobic Liberec, z. s., Nezvalova 872/22, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec,  

IČ 66112052, na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, dle přílohy č. 5, 
  

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

Beach club Harcov – Liberec, z. s., Polní 633, Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec  

IČ 0482680, dle přílohy č. 6, 
  

  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 77 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Liberec spolku Sportovní Gymnastika Liberec, z. s., U Slunečních lázní 1073, 

Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ 70861374, na podporu sportovní činnosti dětí  

a mládeže, dle přílohy č. 4, 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 

2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 249 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Liberec spolku Sport Aerobic Liberec, z. s., Nezvalova 872/22, Liberec XV – 

Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ 66112052, na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, dle 

přílohy č. 5, 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 

3. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 241 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Liberec spolku Beach club Harcov – Liberec, z. s., Polní 633, Liberec XII –  

Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ 0482680, na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, dle 

přílohy č. 6, 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 

4. zajistit proplacení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 77 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Liberec spolku Sportovní Gymnastika Liberec, z. s., U Slunečních lázní 1073, 

Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ 70861374, na podporu sportovní činnosti dětí  

a mládeže, dle přílohy č. 4, 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 

5. zajistit proplacení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši ve 249 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Liberec spolku Sport Aerobic Liberec, z. s., Nezvalova 872/22, Liberec XV – 

Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ 66112052, na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, dle 

přílohy č. 5, 



31 

 

 

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

ruch 

T: 31. 10. 2022 

6. zajistit proplacení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši ve výši 241 000 Kč  

z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Beach club Harcov – Liberec, z. s., Polní 633,  

Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ 0482680, na podporu sportovní činnosti dětí  

a mládeže, dle přílohy č. 6, 

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

ruch 

T: 15. 10. 2022 

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

77 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sportovní Gymnastika Liberec, z. s.,  

U Slunečních lázní 1073, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ 70861374, na podporu 

sportovní činnosti dětí a mládeže, 

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

ruch 

T: 31. 8. 2023 

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

249 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sport Aerobic Liberec, z. s.,  

Nezvalova 872/22, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ 66112052, na podporu sportovní 

činnosti dětí a mládeže, 

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

ruch 

T: 31. 8. 2023 

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

241 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Beach club Harcov – Liberec, z. s.,  

Polní 633, Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ 0482680, na podporu sportovní 

činnosti dětí a mládeže. 

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

ruch 

T: 31. 8. 2023 
 

USNESENÍ Č. 261/2022 

Zápis z kontrolní akce KV č. 3/2022 "Kontrola evidence smluv a závazků z nich 

vyplývajících" 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontrolní akce č. 3/2022, jejíž 

náplní byla kontrola evidence smluv a závazků z nich vyplývajících. Přílohou tohoto zápisu je  

i vyjádření kontrolované osoby a jejich zpracování kontrolní skupinou. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

zápis z provedené kontrolní akce č. 3/2022 "Kontrola evidence smluv a závazků z nich 

vyplývajících". 
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USNESENÍ Č. 262/2022 

Zápis z kontrolní akce KV č. 5/2022 "Kontrola plnění usnesení Rady města 

Liberec za 2. pololetí 2022" 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 5/2022, jejíž náplní 

byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

zápis z kontroly KV č. 5/2022 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021". 
  

 

Revokace usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 195/2022 – Schválení návrhu 

na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem: Z1_D rozvoj skiareálu 

Ještěd 

Stručný obsah: Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Liberec bylo přijato usnesení, 

kterým byl schválen návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem: Z1_D 

rozvoj skiareálu Ještěd. V průběhu tohoto zasedání i v průběhu dalších jednání mezi zastupiteli 

a zástupci provozovatele areálu se objevily zásadní pochybnosti, že byly zastupitelům předloženy 

k tomuto bodu korektně připravené materiály. Především je plánovaný rozvoj areálu v rozporu 

s memorandem schváleným mezi městem, provozovatelem areálu a ekologickými spolky. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 263/2022 

Plnění usnesení zastupitelstva za II. 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 II. čtvrtletí roku 2022, 

  
  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 
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USNESENÍ Č. 264/2022 

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

města – 30. 6. 2022 

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 6. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 6. 2022. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 222/2022 k usnesení č. 247/2022 

k usnesení č. 223/2022 k usnesení č. 248/2022 

k usnesení č. 224/2022 k usnesení č. 249/2022 

k usnesení č. 238/2022 k usnesení č. 250/2022 

k usnesení č. 239/2022 k usnesení č. 252/2022 

k usnesení č. 240/2022 k usnesení č. 254/2022 

k usnesení č. 241/2022 k usnesení č. 255/2022 

k usnesení č. 242/2022 k usnesení č. 256/2022 

k usnesení č. 243/2022 k usnesení č. 259/2022 

k usnesení č. 244/2022 k usnesení č. 260/2022 

k usnesení č. 245/2022 k usnesení č. 263/2022 

k usnesení č. 246/2022  

Liberec 20. září 2022 

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

 

 


