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U S N E S E N Í  

Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 27. 1. 2022 

USNESENÍ Č. 1/2022 

Kandidatura na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci – MV 

Stručný obsah: 20. 12. 2021 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 264644/21. 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 Miroslavu Vydrovou, nar. [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: 18. 2. 2022 

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

soudu v Liberci. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 2/2022 

Kandidatura na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci – AT 

Stručný obsah: 22. 12. 2021 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 266897/21. 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. Alenu Tesarčíkovou, nar. [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: 18. 2. 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: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 3/2022 

Kandidatura na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci – VB 

Stručný obsah: 6. 1. 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 005195/22. 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 Václava Balšánka, 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: 18. 2. 2022 

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

soudu v Liberci. 

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

T: 24. 2. 2022 
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USNESENÍ Č. 4/2022 

Kandidatura na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci – PH 

Stručný obsah: 13. 1. 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 011662/22. 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. Pavla Hrušku, 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: 18. 2. 2022 

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

soudu v Liberci. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

Řešení stavebního stavu Městského plaveckého bazénu Liberec 

Stručný obsah: Řešení stavebního stavu Městského plaveckého bazénu Liberec na základě 

odborného stanoviska ČVUT. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 5/2022 

Stav a provoz městského plaveckého bazénu 

Stručný obsah: Stav a provoz městského plaveckého bazénu, zpráva o projednání radou města  

a přijatých opatřeních k udržení provozuschopného stavu bazénu do 31/12/2022 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 

1. předběžnou zprávu ČVUT v Praze dle znění v příloze č. 1, 
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2. vyjádření společnosti BAZÉN LIBEREC, s. r.o., ze dne 17/1/2022 k předběžné zprávě ČVUT  

v Praze dle znění v příloze č. 2, 
  

3. informaci o projednání předběžné zprávy ČVUT v Praze, vyjádření společnosti BAZÉN LIBEREC, 

s.r.o., k této předběžné zprávě i přijatých opatřeních v radě města dne 18/1/2022, 
  
  

 

a ukládá 
 

radě města předložit zprávu o nezbytných investičních nákladech k udržení městského plaveckého 

bazénu v provozuschopném stavu. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 6/2022 

Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – ul. Čechova 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl v roce 2016 

k bezúplatnému převodu pozemek p. č. 1024 v k. ú. Horní Růžodol, jehož část je součástí 

komunikace (ul. Čechova). Nyní je předkládána ke schválení smlouva o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k pozemku p. č. 1024/2 v k. ú. Horní Růžodol. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. bezúplatný převod pozemku p. č. 1024/2 o výměře 351 m2 v k. ú. Horní Růžodol, od vlastníka: 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,  

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, 

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

2. znění předložené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem  

č. 10993/ULB/2021 dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 3. 2022 
 

USNESENÍ Č. 7/2022 

Majetkoprávní operace – schválení dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu 

od ČR-ÚZSVM – budova URAN 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl na město 

v roce 2005 budovu Uran, kde byla v Čl. V odst. 1 uvedena podmínka využití budovy pouze za 

účelem výkonu veřejné správy. Vzhledem k tomu, že se plánuje po rekonstrukci část budovy –  

1. nadzemního podlaží pronajmout za účelem zázemí autobusového nádraží, je třeba schválit  

a podepsat tento dodatek, aby město nebylo vystaveno možnosti finančního postihu z nedodržení 
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smlouvy.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. j. ULB/6660/01/05, kterým v Čl. V v odst. 1 

smlouvy se za slova „pouze za účelem výkonu veřejné správy“ doplňují slova: „s výjimkou 

hospodářského (komerčního) užívání 1. nadzemního podlaží budovy Liberec III – Jeřáb, č. p. 108, 

na pozemku p. č. 4097/2 v k. ú. Liberec v maximálním rozsahu 525 m2, a to pro účely zázemí 

autobusového nádraží (přepážky prodeje jízdenek, včetně jejich zázemí, čekárny pro cestující, 

hygienická zařízení pro veřejnost i zaměstnance a řidiče dopravců) a dále pro účely prodeje zboží  

a služeb (občerstvení, prodejna tiskovin a tabákových výrobků)“, od převodce: Česká republika – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 

00 Praha 2, pro nabyvatele: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec I – Staré Město, 
  

2. znění předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. j. ULB/6660/01/05 dle 

přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 3. 2022 
 

USNESENÍ Č. 8/2022 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – 

SKLOEXPORT 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl městu 

k úplatnému převodu budovu bývalého Skloexportu, včetně pozemků, za kupní cenu 

66 888 100 Kč. Nyní je předkládán ke schválení pouze záměr, o konečné realizaci tohoto 

majetku nebylo dosud rozhodnuto.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

návrh nabídkové kupní ceny nemovitých věcí včetně movitých věcí: pozemek p. č. 4095/1  

o výměře 2362 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby Liberec III – Jeřáb, č. p. 750, jiná 

stavba, pozemek p. č. 4095/2 o výměře 333 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby Liberec 

III – Jeřáb, bez č. p./č. e., jiná stavba, pozemek p. č. 4098/2 o výměře 126 m2, ostatní plocha, 

manipulační plocha a pozemek p. č. 4098/3 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

stavby Liberec III – Jeřáb, bez č. p./č. e., techn. vyb., včetně technické vybavenosti a vnitřního 

vybavení trafostanice – technologie trafostanice, vše v k. ú. Liberec, obec Liberec, zaslanou  

od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor odloučeného 

pracoviště Liberec, pro: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I 

– Staré Město, ze dne 21. 12. 2021, 
  
  

 

a ukládá 
 

jednat s Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor odloučeného 
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pracoviště Liberec, o dalších možnostech převodu nemovitostí s ohledem na stávající ekonomickou 

situaci města především s ohledem na aktuální stav nemovitosti a její nezbytnou následující 

rekonstrukci. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

Převod pozemku pro Zdravotnickou záchrannou službu LK 

Stručný obsah: Jedná se o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1428/34, k. ú. Růžodol I, na 

základě žádosti Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje (dále ZZS). ZZS žádá o přístup 

k základně HEMS Liberec, která se právě realizuje.  

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 9/2022 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Ruprechtice 

Stručný obsah: Žádost vlastníka pozemku p. č. 932, k. ú. Ruprechtice o prodej pozemků  

p. č. 980/2 a p. č. 980/3, k. ú. Ruprechtice, bezprostředně sousedící s pozemkem žadatele. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

prodej pozemků p. č. 980/2 o výměře 5 565 m2 a p. č. 980/3 o výměře 2 846 m2, vše  

v k. ú. Ruprechtice, o celkové výměře 8 411 m2, kupující: manželé MUDr. Martin Štička,  

nar. [osobní údaj odstraněn], a MUDr. Eva Štičková, nar. [osobní údaj odstraněn], oba bytem 

[osobní údaj odstraněn], Liberec 14 za kupní cenu 1 287 660 Kč splatnou nejpozději do 90 dnů ode 

dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 1. 2022 
 

USNESENÍ Č. 10/2022 

Majetkoprávní operace – prodeje pozemků 

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

odsouhlaseny v RM 17. 8. 2021 a 7. 9. 2021, schváleny ZM 2. 9. 2021 a 30. 9. 2021. Kupující se 

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



7 

 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodej pozemku p. č. 1551/20 o výměře 56 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1551/19 dle 

Geometrického plánu č. 2732-43/2021 ze dne 13. 10. 2021), k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícím:  

manželé Ing. Jiří Široký, nar. [osobní údaj odstraněn], a Alena Široká, nar. [osobní údaj odstraněn], 

oba bytem [osobní údaj odstraněn], 460 06 Liberec 6, za celkovou kupní cenu 73 810 Kč (včetně 

DPH ve výši 12 810 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. 1125 o výměře 519 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícím:  

manželé Miroslav Lustik, nar. [osobní údaj odstraněn] a Marie Lustiková, nar. [osobní údaj 

odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], 460 06 Liberec 6, za celkovou kupní cenu 

766 000 Kč, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 31. 3. 2022 
 

USNESENÍ Č. 11/2022 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 

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

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 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, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 747/1 a p. č. 749, k. ú. Dolní 

Hanychov, za minimální cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje pozemku p. č. 754/2 o výměře 237 m2 (odděleného z pozemku p. č. 754/2 dle 

Geometrického plánu č. 1424-58/2021 ze dne 18. 11. 2021), k. ú. Dolní Hanychov, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka nemovitosti na pozemku p. č. 753, k. ú. Dolní 

Hanychov, 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. 

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

T: 31. 3. 2022 
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USNESENÍ Č. 12/2022 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 

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. 654 o výměře cca 80 m2, k. ú. Dolní Hanychov, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 68/1 a p. č. 68/3, k. ú. Dolní 

Hanychov, za minimální cenu 52 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje pozemků p. č. 1552/1 o výměře 2 259 m2, p. č. 1551/2 o výměře 3 606 m2,  

p. č. 1552/3 o výměře 1 391 m2 a p. č. 1553/1 o výměře 1 866 m2, vše k. ú. Rochlice u Liberce, 

formou výběrového řízení, 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: 28. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 13/2022 

Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec 

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

p. č. 6008/8 (odděleného z pozemku p. č. 6008/7) a p. č. 730/6 (odděleného z pozemku p. č. 730/2), 

k. ú. Liberec v jeho vlastnictví, za pozemek p. č. 5773/2 (odděleného z pozemku p. č. 5773),  

k. ú. Liberec, který je ve vlastnictví města, z důvodu plánované výstavby.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

směnu pozemku p. č. 6008/8 o výměře 4 m2 (odděleného z pozemku p. č. 6008/7 dle Geometrického 

plánu č. 6104-46/2021 ze dne 1. 11. 2021) a pozemku p. č. 730/6 o výměře 4 m2 (odděleného 

z pozemku p. č. 730/2 dle Geometrického plánu č. 6104-46/2021 ze dne 1. 11. 2021), vše  

k. ú. Liberec, ve vlastnictví: manželů Ing. Štěpána Hyka, nar. [osobní údaj odstraněn], a Miroslavy 

Hykové, nar. [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], 460 14 Liberec 14, za 

pozemek p. č. 5773/2 o výměře 8 m2 (odděleného z pozemku p. č. 5773 dle Geometrického plánu  

č. 6104-46/2021 ze dne 1. 11. 2021), k. ú. Liberec, ve vlastnictví: statutární město Liberec,  

IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, bez doplatku, s úhradou nákladů ve výši  

7 250 Kč, splatné před podpisem smlouvy, 
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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. 3. 2022 
 

USNESENÍ Č. 14/2022 

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – záměr směny k. ú. Liberec 

Stručný obsah: Jedná se o zrušení usnesení záměru směny mezi Agenturou ochrany přírody  

a krajiny ČR (AOPK ČR) a statutárním městem Liberec na základě vzájemné dohody. Směna je 

již pro obě strany bezpředmětná. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zrušuje 
 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 73/2018 ze dne 29. 3. 2018 ve znění: 

„Zastupitelstvo města po projednání  

schvaluje 

záměr směny části pozemků p. č. 4035/15, o výměře cca 11 m2 a p. č. 4034/1, o výměře cca 27 m2, 

výměra celkem cca 37 m2, vše v k. ú. Liberec ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky, IČ: 62933591, se sídlem Kaplanova 19331/1, Praha – Chodov, 148 00 za část 

pozemků p. č. 4032/2, o výměře cca 15 m2, p. č. 4035/9, o výměře cca 13 m2 a p. č. 5830/1, 

o výměře cca 43 m2, výměra celkem cca 71 m2, vše v k. ú. Liberec, ve vlastnictví statutární město 

Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59 s doplatkem 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 schválenou majetkoprávní operací 

P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

T: 30. 6. 2018“ 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky o zrušení záměru směny pozemků. 

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

T: 28. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 15/2022 

Návrh odpovědi Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost  

Stručný obsah: Statutární město Liberec obdrželo dopis adresovaný zastupitelstvu města 

Liberec, ve kterém Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje ve věci ochrany obyvatel 

před ozářením z radonu. Odbor majetkové správy dle pokynu připravil podklady a návrh 

odpovědi, kterou v souladu se směrnicí 4T, Spisový a skartační řád MML, přílohou č. 5 

předkládá Zastupitelstvu města Liberec. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

znění dopisu adresovaného Zastupitelstvu města Liberec, jehož obsahem je problematika ochrany 

obyvatel před účinky z ozáření radonem a informace o nových požadavcích zákona č. 263/2017 Sb., 

atomový zákon, viz příloha č. 1, 

  
  

 

schvaluje 
 

znění návrhu odpovědi na dopis evidovaný pod CJ MML 243821/21 vedeném jako korespondence 

Zastupitelstva města Liberec dle přílohy č. 2, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit v souladu s přijatým usnesením odeslání dopisu a oznámení údajů o pracovištích v objektech 

ve vlastnictví Statutárního města Liberec na SÚJB. 

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

T: 18. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 16/2022 

Návrh opravy schválených závazných ukazatelů rozpočtových opatření č. 4B) 

2021 a č. 6B) 2021 – náprava administrativní chyby 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky (na základě požadavku auditorů vyplývajícího z prováděného 

auditu hospodaření města) předkládá návrh opravy schválených závazných ukazatelů 

rozpočtových opatření č. 4B) 2021 a č. 6B) 2021. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

opravu závazných ukazatelů rozpočtových opatření č. 4B) 2021 a č. 6B) 2021 dle přílohy "Oprava 

schválených závazných ukazatelů rozpočtových opatření č. 4B) 2021 a č. 6B) 2021", 

  

  

 

a ukládá 
 

zveřejnit opravu závazných ukazatelů v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb.  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

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

T: 4. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 17/2022 

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2022  

v kompetenci zastupitelstva města 

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je 

zapojení části nevyčerpaných prostředků roku 2021, čerpání kontokorentního úvěru na 

předfinancování v rámci projektu Vodojem Horská a financování vlastního podílu projektu 

Liberec plánuje chytře a zodpovědně. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 1A) změny v rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva města 

dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 1A) 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: 31. 1. 2022 
 

USNESENÍ Č. 18/2022 

Navýšení provozního úvěru za účelem rozpočtového zajištění předfinancování 

akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 

Stručný obsah: Usnesením zastupitelstva města č. 166/2018 ze dne 28. 6. 2018 bylo schváleno 

přijetí provozního úvěru formou kontokorentu za účelem předfinancování akcí dotovaných ze 

zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR do výše 250 mil. Kč. Hlavním účelem 

poptávaného financování bylo a je finanční zajištění překlenutí časového období mezi platbou  

z rozpočtu SML dodavateli a obdržením dotace. V současné době je tento limit nedostačující, 

proto odbor ekonomiky žádá o navýšení o 50 mil Kč, které zajistí předfinancování plánovaných 

dotačních akcí až do celkové výše 300 mil Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. navýšení limitu kontokorentního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU 

nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR, 

  

2. text dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 660/18/LCD ze dne 3. 7. 2018, dle přílohy 

č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 660/18/LCD ze dne 3. 7. 2018, dle 

přílohy č. 1. 

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

T: 15. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 19/2022 

Vydání 103. změny územního plánu města Liberec – areál Vratislavické kyselky 

Stručný obsah: 103. změna územního plánu města Liberec prověřila možnost změny funkčního 

využití u pozemků parc. č. 3177 a st. p. č. 3176 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou  

z plochy bydlení venkovského (BV) na plochy pracovních aktivit – drobná výroba, sklady, 

živnostenské provozovny, stavebnictví (VD). Cílem je funkční sjednocení a možnost vhodného 
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využití a rozvoje areálu Vratislavické kyselky. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 103. změna územního plánu města 

Liberec ve znění přílohy č. 1, 

  
  

 

vydává 
 

103. změnu územního plánu města Liberec formou opatření obecné povahy ve znění přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit oznámení o vydání 103. změny územního plánu města Liberec ve smyslu ustanovení § 173 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

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

T: 24. 2. 2022 

2. zajistit činnosti pořizovatele dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, po nabytí účinnosti vydané změny. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 20/2022 

Vydání 105. změny územního plánu města Liberec 

Stručný obsah: Zoologická zahrada Liberec se rozkládá v malém jasně ohraničeném území. 

Vzhledem k plánovaných změnám legislativy týkající se chovů ohrožených i dalších druhů je 

potřeba rozlohu zahrady zvětšit, aby si při zachování stávajících chovů udržela statut zoologické 

zahrady. Vhodnou lokalitou je prostor v okolí amfiteátru. Zoologická zahrada společně  

s Technickou univerzitou v Liberci řeší zároveň nedostatek parkovacích míst. Z toho důvodu se 

navrhuje parkovací dům ve svahu mezi ulicemi Bendlova a Fibichova. Plochy nově navrhované 

pro rozvoj ZOO a TUL se nacházejí v nezastavitelných plochách a proto bylo potřebné pořídit 

strategickou změnu územního plánu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 105. změna územního plánu města 

Liberce ve znění přílohy č. 1, 

  
  

 

vydává 
 

změnu 105. územního plánu města Liberce formou opatření obecné povahy ve znění přílohy č. 1, 

  

  

 

a ukládá 

1. zajistit oznámení o vydání 105. změny územního plánu města Liberce ve smyslu § 173 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

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

T: 24. 2. 2022 

2. zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 
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 P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec 

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 21/2022 

Vydání 107. změny územního plánu města Liberec 

Stručný obsah: Město Liberec připravuje projekt rekonstrukce Tržního náměstí. V nově 

pořizovaném územním plánu je na Tržním náměstí navrhována otočka tramvajové trati, která 

dále pokračuje směrem do Ruprechtic a Starých Pavlovic. Vzhledem k záměru celkového 

zklidnění Tržního náměstí je potřeba vést tuto otočku v jiné poloze. 107. změna územního plánu 

města Liberec umisťuje koridor pro novou blokovou smyčku tramvajové trati kolem Střední 

průmyslové školy strojní a elektrotechnické namísto Tržního náměstí. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 107. změna územního plánu města 

Liberce ve znění přílohy č. 1, 

  
  

 

vydává 
 

změnu 107. územního plánu města Liberce formou opatření obecné povahy ve znění přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 

1. zajistit oznámení o vydání 107. změny územního plánu města Liberce ve smyslu § 173 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

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

T: 24. 2. 2022 

2. zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 22/2022 

Vydání 111. změny územního plánu města Liberec – "Domov pro seniory 

Liberec" 

Stručný obsah: 111. změna územního plánu města Liberec prověřila možnost změny funkčního 

využití pozemků při ulici Krejčího. Cílem projektového záměru statutárního města Liberec 

"Domov pro seniory Liberec" spolufinancovaného z IROP je doplnění chybějící kapacity 

pobytových služeb sociální péče pro cílovou skupinu senioři a osoby s neurodegenerativním 

onemocněním. Dále plocha umožňuje vybudování domu s pečovatelskou službou případně  

i samostatné bydlení včetně dopravního napojení za účelem dosažení smysluplného využití celé 

plochy. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 111. změna územního plánu města 

Liberec ve znění přílohy č. 1, 

  
  

 

vydává 
 

111. změnu územního plánu města Liberec formou opatření obecné povahy ve znění přílohy č. 1 

  

  

 

a ukládá 

1. zajistit oznámení o vydání 111. změny územního plánu města Liberec ve smyslu ustanovení § 173 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

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

T: 24. 2. 2022 

2. zajistit činnosti pořizovatele dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, po nabytí účinnosti vydané změny. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 23/2022 

Návrh k pořízení 114. změny územního plánu města Liberec – návrhy  

č. 114/1–114/9 

Stručný obsah: Návrh na změnu územního plánu č. 114 obsahuje celkem 9 návrhů, přičemž 

většina se týká změny na plochy určené pro bydlení – bydlení městské a bydlení venkovské, 

případně plochy zemědělské výroby. Dále obsahuje požadavek na vytvoření plochy zahrádek  

a chatových osad a požadavek na vyjmutí z řešeného území podmíněného zpracováním územní 

studie lokality. V souladu s § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním 

řádu v platném znění jsou jednotlivé návrhy na změnu posouzeny a se stanoviskem pořizovatele 

předloženy zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrh k pořízení 114. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 114/1–114/9 dle přílohy  

č. 1, 

  

  

 

a ukládá 
 

zajistit písemné informování žadatele o výsledku projednání. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 24/2022 

Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. – směna pozemků 
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Stručný obsah: Směna pozemků za účelem získání části pozemku p. č. 2223/34 v soukromém 

vlastnictví do vlastnictví statutárního města Liberec. Jedná se o část pozemku, který je dotčen 

trvalým záborem připravované investiční akce "Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek 

Liberec, k. ú. Vesec u Liberce" 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. směnu pozemku p. č. 2223/81 o výměře 72 m2 (oddělen z p. p. č. 2223/34 dle GP č. 2570-254/2021) 

v k. ú. Vesec u Liberce, ve vlastnictví: Theodor Selassie Gebre, trvale bytem [osobní údaj 

odstraněn], za pozemek p. č. 2249/5 o výměře 147 m2 (oddělen z pozemku p. č. 2249/1 dle GP  

č. 2570-254 /2021) v k. ú. Vesec u Liberce, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČ: 00262978, 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, bez doplatku, 
  

2. zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži městem nabývaného pozemku p. č. 2223/81 (oddělen GP  

č. 2570-254/202 z pozemku p. č. 2223/34) v k. ú. Vesec u Liberce, spočívající v povinnosti strpět 

přístup a příjezd v rozsahu vyznačeném GP č. 2570-254/2021 (Det. "A") ve prospěch oprávněného 

pozemku p. č. 2223/34 (oddělen GP 2570-254/2021 z pozemku p. č. 2223/34 a označený jako 

pozemek p. č. 2223/34 o výměře 1033 m2) v k. ú Vesec u Liberce, v současném vlastnictví 

Theodora Selassie Gebre, trvale bytem [osobní údaj odstraněn]. Služebnost se sjednává bezúplatně  

a na dobu neurčitou, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

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

T: 24. 2. 2022 
 

Nové vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce objektu 

URAN"  

Stručný obsah: Nové vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu 

"Rekonstrukce objektu URAN". Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném podlimitním 

řízení s předpokládanou hodnotou 92 000 000 Kč bez DPH (111 320 000 Kč vč. DPH). 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

USNESENÍ Č. 25/2022 

Vstup Technické univerzity v Liberci do Nadačního fondu Listem 21 

Stručný obsah: Nadační fond Listem 21 byl založen zakladateli statutárním městem Liberec, 

společností IQLANDIA, o. p. s., a Technickým muzeem Liberec, z. s. Účelem, pro který byl 

nadační fond založen, je shromažďovat finanční prostředky umožňující podporu neformálního 

vzdělávání poskytovaného zakladateli – obecně prospěšnou společností IQLANDIA  

a Technickým muzeem, z. s., a vytváření vzdělávacích programů. Cílem společného postupu 

zúčastněných institucí je narovnání podmínek v oblasti přístupu k neformálnímu a speciálně 

technickému vzdělání. Navrhuje se vstup Technické univerzity v Liberci do Nadačního fondu 
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Listem 21. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. vstup Technické univerzity v Liberci, IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01, Liberec – 

Liberec I – Staré Město, jako čtvrtého zakladatele, do Nadačního fondu Listem 21, IČ 08674264, se 

sídlem Nitranská 410/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, 

  

2. delegování prof. RNDr. Jana Picka, CSc., jako zástupce Technické univerzity v Liberci, do správní 

rady Nadačního fondu Listem 21,  

  

3. změnu zakládací listiny Nadačního fondu Listem 21 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpis zakládací listiny dle přílohy č. 1. 

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

ruch 

T: 28. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 26/2022 

Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 

2022 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání 

Dotačního fondu SML na rok 2022. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu 

SML na rok 2022, dle přílohy č. 1, a to: 

Program 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu  

s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 

845 000 Kč, 

Program 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ, s předpokládaným objemem 

finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150 000 Kč,  

  
  

 

a ukládá 
 

zajistiti vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního 

fondu SML na rok 2022 zveřejněním na úřední desce. 

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

ruch 

T: 31. 1. 2022 
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USNESENÍ Č. 27/2022 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace  

Stručný obsah: Statutární město Liberec jako poskytovatel a Oblastní galerie Liberec, 

příspěvková organizace, jako příjemce uzavřely 4. 8. 2021 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

investiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec, jejímž předmětem je poskytnutí 

individuální investiční dotace v celkové výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu "Pořízení 

motorového vozidla se speciální výbavou pro převoz uměleckých děl". Oblastní galerie Liberec, 

příspěvková organizace, požádala o změnu termínu čerpání dotace, a to vzhledem k současné 

pandemické situaci a jejím dopadům na automobilový průmysl.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Liberec č. DS202101023 mezi statutárním městem Liberec jako poskytovatelem 

a organizací Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 723/14, 

Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 00083267, jako příjemcem, jehož předmětem je změna 

termínů sjednaných ve smlouvě takto: 

– doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 31. 12. 2022 

– doba, do kdy je příjemce oprávněn čerpat dotaci: 31. 12. 2022 

– doba, do kdy je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou dotaci nebo její část: 28. 2. 2023 

– doba, do kdy je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté 

dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu: 28. 2. 2023, 

a to podle přílohy č. 1, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě dle přílohy č. 1. 

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

ruch 

T: 28. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 28/2022 

Prodloužení termínů realizací projektů již poskytnutých dotací z Fondu kultury  

a cestovního ruchu 

Stručný obsah: 1) Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury 

a cestovního ruchu na projekt "Modlitba za demokracii" společnosti KALENDÁŘ 

LIBERECKA, spol. s r. o. 2) Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace  

z Fondu kultury a cestovního ruchu na projekt "Vánoční koncerty 2020" spolku Kruh přátel 

Severáčku, z. s.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. prodloužení termínu realizace projektu "Modlitba za demokracii" z data realizace  

1. 1. – 31. 12. 2021 na 1. 1. 2021- 30. 6. 2022, 
  

2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního 

ruchu (DS202100889) mezi statutárním městem Liberec a společností KALENDÁŘ LIBERECKA, 
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spol. s r. o., IČ 28739841, se sídlem Papírová 537, 46001 Liberec II, dle přílohy č. 2, 
  

3. prodloužení termínu realizace projektu "Vánoční koncerty 2020" z data realizace  

1. 1. – 31. 12. 2021 na 1. 1. 2021 – 31. 1. 2022, 
  

4. uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního 

ruchu (DS202000843) mezi statutárním městem Liberec a spolkem Kruh přátel Severáčku, z. s.,  

IČ 46744134, se sídlem Frýdlantská 1359/19, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, dle přílohy 

č. 5, 
  
  

 

a ukládá 

1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DS202100889- 

KALENDÁŘ LIBERECKA, spol. s r. o., 

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

ruch 

T: 28. 2. 2022 

2. zajistit uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DS202000843 – Kruh 

přátel Severáčku, z. s. 

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

ruch 

T: 28. 2. 2022 
 

USNESENÍ Č. 29/2022 

Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu 

Dotačního fondu SML pro rok 2022 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího 

Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2022. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Dotačního fondu SML- Fondu 

kultury a cestovního ruchu pro rok 2022, dle přílohy č. 1, a to: 

Program 5.1 – Kulturní projekty na území města Liberec, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 1 400 000 Kč, 

Program 5.2 – Liberec jako turistická destinace, s předpokládaným objemem finančních prostředků 

na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150 000 Kč, 

Program 5.3 – Publikace, tiskoviny a další média, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 450 000 Kč, 

  
  

 

a ukládá 
 

zajistit vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího fondu Dotačního fondu SML – Fondu kultury  

a cestovního ruchu pro rok 2022 zveřejněním na úřední desce. 

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

ruch 

T: 21. 2. 2022 
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Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního dotačního fondu SML pro rok 2022 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního 

Dotačního fondu SML pro rok 2022. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

Zápis z kontrolní akce kontrolního výboru č. 3/2020 "Kontrola plnění závazků 

vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec, a. s." 

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 3/2020, jejíž náplní 

byla kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec. 

Tento bod nebyl zařazen na programu zasedání zastupitelstva města. 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2022 

Stručný obsah: V souladu s ustanoveními §§ 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

v platném znění, předkládá kontrolní výbor zřízený usnesením Zastupitelstva města Liberec  

č. 258/2018 dne 29. 11. 2018, ke schválení Zastupitelstvu města Liberec návrh plánu kontrolní 

činnosti na rok 2022. 

Tento bod byl stažen z programu zasedání zastupitelstva města. 

Návrh změny statutu kontrolního výboru 

Stručný obsah: V materiálu je předkládán návrh na úpravu statutu kontrolního výboru. 

Materiál v důvodové zprávě popisuje důvody změnu statutu, kdy je na stránkách města v sekci 

kontrolního výboru vytvořena struktura po volebních obdobích, do kterých bude vytvořen 

rejstřík zápisů z kontrol provedených kontrolním výborem.   

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 30/2022 

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

  
  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 

  
 

USNESENÍ Č. 31/2022 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 25. 11. 2021 

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 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 11. 2021. 

  
 

USNESENÍ Č. 32/2022 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 16. 12. 2021 

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 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 16. 12. 2021. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 5/2022 k usnesení č. 21/2022 

k usnesení č. 6/2022 k usnesení č. 22/2022 

k usnesení č. 7/2022 k usnesení č. 23/2022 

k usnesení č. 15/2022 k usnesení č. 25/2022 

k usnesení č. 16/2022 k usnesení č. 26/2022 

k usnesení č. 17/2022 k usnesení č. 27/2022 

k usnesení č. 18/2022 k usnesení č. 28/2022 

k usnesení č. 19/2022 k usnesení č. 29/2022 

k usnesení č. 20/2022 k usnesení č. 30/2022 

 

 

Liberec 31. ledna 2022 

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

primátor města náměstek primátora 

 

 


