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U S N E S E N Í  

Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO 26. 1. 2023 

USNESENÍ Č. 1/2023 

Kandidatura na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci – MH 

Stručný obsah: 5. 12. 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 258124/22. 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 Martinu Hurdálkovou, [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: 10. 2. 2023 

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. 3. 2023 
 

USNESENÍ Č. 2/2023 

Interma BYTY, a. s. – Dohoda o narovnání 

Stručný obsah: Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a spol. Interma BYTY,  

a. s., týkající se převodu spoluvlastnických podílů ve výši 51/100 na bytových domech  

č. p. 1201–1206 (Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou) a kompenzace za poskytování služeb 

sociálního bydlení v uvedených bytových domech. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. převod spoluvlastnického podílu města ve výši 51/100 

 na budově č. p. 1201 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku 

p. č. 2209/7 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

 na budově č. p. 1202 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku 

p. č. 2209/8 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

 na budově č. p. 1203 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku 

p. č. 2209/9 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

 na budově č. p. 1204 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku 

p. č. 2209/10 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

 na budově č. p. 1205 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku 

p. č. 2209/12 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

 na budově č. p. 1206 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku 

p. č. 2209/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

na spol. Interma BYTY, akciová společnost, IČO: 28726341, se sídlem U Sila 1201, Liberec XXX – 

Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu ve výši 152 032 653 Kč, splatnou v 18 ročních splátkách ve 

stejné výši, a to 8 446 258,50 Kč, vždy k 31. 12. každého roku, počínaje 31. 12. 2023, 
  

2. úhradu paušální kompenzace spol. Interma BYTY, akciová společnost, IČO: 28726341, se sídlem 

U Sila 1201, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, za poskytování služeb sociálního bydlení ve 

výši 152 032 653 Kč, splatnou v 18 ročních splátkách ve stejné výši, a to 8 446 258,50 Kč, vždy  

k 31. 12. každého roku, počínaje 31. 12. 2023, 
  

3. uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem  

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město a spol. Interma BYTY, akciová společnost, 

IČO: 28726341, se sídlem U Sila 1201, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec ve 

znění dle přílohy č. 1, 
  

  

 

a ukládá 

1. předložit schválené znění dohody o narovnání zástavnímu věřiteli – Česká spořitelna, a. s.,  

IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 15. 2. 2023 

2. zajistit uzavření dohody o narovnání dle přijatého usnesení, 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 31. 3. 2023 

3. zajistit finanční prostředky pro krytí paušální úhrady kompenzace spol. Interma BYTY, a. s., za 

poskytování služeb sociálního bydlení do rozpočtu odboru sociální a bytové politiky, 

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

T: 31. 3. 2023 

4. zajistit vyjádření k návrhu zpětvzetí žaloby v řízení o soudním sporu o nahrazení projevu vůle dle 

podmínek uvedených v dohodě o narovnání, 

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

T: 30. 6. 2023 

5. zajistit doručení návrhu na zpětvzetí žalob v řízeních, kde je žalobcem statutární město Liberec, dle 

podmínek uvedených v dohodě o narovnání. 

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

T: 30. 6. 2023 
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USNESENÍ Č. 3/2023 

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML  

Stručný obsah: Po čtyřech letech účinnosti OZV o regulaci provozování hazardních her na 

území SML přistoupily politické kluby vzešlé z komunálních voleb v září 2022 k návrhu na její 

novelizaci, aby text vyhlášky lépe odpovídal aktuálnímu stavu herního průmyslu i situaci ve 

městě samotném. Politické kluby také reagují na šetření podnětu Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže (od listopadu 2021) ve věci možného porušení hospodářské soutěže. Nová 

OZV vzájemně kombinuje tři objektivně vyhodnotitelná kritéria regulace a měla by vstoupit 

v účinnost bezodkladně po vydání zastupitelstvem města.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

vydává 
 

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec, o regulaci provozování hazardních her na 

území statutárního města Liberec s účinností od 15. února 2023. 
  
 

USNESENÍ Č. 4/2023 

Návrh změn statutů Dotačního fondu SML a Fondu rozvoje 

Stručný obsah: Fond rozvoje, Dotační fond SML, Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje – 

aktualizace názvů odborů a výborů v návaznosti na změnu organizačního řádu MML od  

1. 1. 2023 USNESENÍ RM Č. 1145/2022 a zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec 

USNESENÍ Č. 275/2022 z 8. zasedání ZM konaného 24. 11. 2022. Názvy odborů a výboru jsou 

součástí statutu fondů a Základních pravidel pro využití Fondu rozvoje. Navržené změny jsou 

aktualizací. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

změny ve Statutu fondu rozvoje, Statutu Dotačního fondu SML a Základních pravidlech pro využití 

Fondu rozvoje, 

  
  

 

a ukládá 
 

provést schválené změny ve Statutu fondu rozvoje, Statutu Dotačního fondu SML a Základních 

pravidlech pro využití Fondu rozvoje. 

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

T: 28. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 5/2023 

Vyhlášení programu 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu 

Dotačního fondu SML pro rok 2022  

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 dílčího 

Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2023. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

vyhlášení programu 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu 

SML pro rok 2023, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit vyhlášení programu 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního 

fondu SML pro rok 2023 zveřejněním na úřední desce. 

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

T: 20. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 6/2023 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace Zoo Liberec, 

p. o. 

Stručný obsah: Dne 21. 12. 2022 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu statutárního města Liberec příjemci Zoo Liberec, příspěvkové organizaci, 

jejímž předmětem je poskytnutí individuální investiční dotace v celkové výši 25 000 000 Kč na 

realizaci projektu "Údolí ohrožené divočiny – rozšíření areálu zoologické zahrady a rozvoj 

areálu stávajícího". Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města 

Liberec dne 15. 12. 2022 usnesením č. 332/2022. Navrhuje se uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, 

kterým by statutární město Liberec přistoupilo ke krajskému pověření SOHZ na rok 2023.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

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

statutárního města Liberec č. DS202201651 ze dne 21. 12. 2022, uzavřené mezi statutárním městem 

Liberec a Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, IČ 109 73 583, se sídlem Lidové sady 425/1, 

Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, dle přílohy č. 3, 
  
  

 

a ukládá 
 

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

statutárního města Liberec č. DS202201651 ze dne 21. 12. 2022, dle přílohy č. 3. 

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

T: 28. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 7/2023 

Poskytnutí individuální dotace TUL 

Stručný obsah: Na základě žádosti Technické univerzity v Liberci předkládá odbor kultury, 

školství a cestovního ruchu návrh na poskytnutí individuální dotace ve výši 125 000 Kč na 

realizaci programu "Trenéři ve škole v Liberci 2023". 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace ve výši 125 000 Kč pro Technickou univerzitu v Liberci, IČ 46747885, se sídlem 

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, na realizaci programu "Trenéři ve škole v Liberci 2023", a to 

na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s realizací projektu, 
  

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

s Technickou univerzitou v Liberci, IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, 

dle přílohy č. 2, 
  

  

 

a ukládá 

1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 125 000 Kč z rozpočtu statutárního 

města Liberec s Technickou univerzitou v Liberci, IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2,  

461 17 Liberec 1, dle přílohy č. 2, 

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

T: 15. 2. 2023 

2. zajistit kontrolu vyúčtování poskytnuté dotace. 

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

T: 31. 8. 2024 
 

USNESENÍ Č. 8/2023 

Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové 

základní školy 

Stručný obsah: Orgánům města je předkládán návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí 

Šimonovice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost bude 

vykonávat Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šimonovice o vytvoření společného školského obvodu 

spádové základní školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šimonovice. 

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

T: 28. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 9/2023 

Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního dotačního fondu statutárního města 

Liberec pro rok 2023 
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Stručný obsah: Schválení vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu 

statutárního města Liberec pro rok 2023. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotace z dílčího Dotačního fondu statutárního města 

Liberec – Sportovní fond pro rok 2023, dle přílohy č. 2, a to: 

Program 6.1 – Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 19 000 000 Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu statutárního města Liberec pro 

rok 2023 zveřejněním na úřední desce města. 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 6. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 10/2023 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu 

"Zkvalitnění a rozšíření dopravy, zázemí a služeb pro závodníky 56. ročníku 

Jizerské 50" 

Stručný obsah: Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku SKI 

KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., na podporu projektu „Zkvalitnění a rozšíření dopravy, 

zázemí a služeb pro závodníky 56. ročníku Jizerské 50“. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. poskytnutí dotace v celkové výši 760 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku SKI 

KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., se sídlem Jablonecká 562/21, Liberec I – Staré Město,  

460 01 Liberec, IČ: 41324471, na podporu akce „Zkvalitnění a rozšíření dopravy, zázemí a služeb 

pro závodníky 56. ročníku Jizerské 50“, 
  

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

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., se sídlem Jablonecká 562/21, Liberec I – Staré Město, 

460 01 Liberec, IČ: 41324471, na podporu akce „Zkvalitnění a rozšíření dopravy, zázemí a služeb 

pro závodníky 56. ročníku Jizerské 50“, dle přílohy č. 1, 
  
  

 

a ukládá 

1. zajistit poskytnutí dotace v celkové výši 760 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku 

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., se sídlem Jablonecká 562/21, Liberec I – Staré Město, 

460 01 Liberec, IČ: 41324471, na podporu akce „Zkvalitnění a rozšíření dopravy, zázemí a služeb  

a služeb pro závodníky 56. ročníku Jizerské 50“, 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 28. 2. 2023 

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

a spolkem SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., se sídlem Jablonecká 562/21, Liberec I – 
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Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 41324471, na podporu akce „Zkvalitnění a rozšíření dopravy, 

zázemí a služeb pro závodníky 56. ročníku Jizerské 50“, dle přílohy č. 1, 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 28. 2. 2023 

3. zajistit kontrolu předloženého vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Liberec a spolkem SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., se sídlem 

Jablonecká 562/21, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 41324471, na podporu akce 

„Zkvalitnění a rozšíření dopravy, zázemí a služeb pro závodníky 56. ročníku Jizerské 50“. 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 29. 12. 2023 
 

USNESENÍ Č. 11/2023 

Výjimka z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 7/2011 (Statut 

města Liberec) 

Stručný obsah: Jedná se o vymezení práva rozhodovat o nakládání s nemovitým majetkem – 

spoluvlastnických podílech na bytových domech č. p. 1201–1206 (Liberec XXX – Vratislavice 

nad Nisou). 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

dle čl. 19 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) vyhrazení práva 

rozhodovat o nakládání s nemovitým majetkem v katastrálním území Vratislavice nad Nisou – 

podílu o velikosti 51/100 na budově č. p. 1201 (nacházející se na pozemku p. č. 2209/7), podílu  

o velikosti 51/100 na budově č. p. 1202 (nacházející se na pozemku p. č. 2209/8), podílu o velikosti 

51/100 na budově č. p. 1203 (nacházející se na pozemku p. č. 2209/9), podílu o velikosti 51/100 na 

budově č. p. 1204 (nacházející se na pozemku p. č. 2209/10), podílu o velikosti 51/100 na budově 

č. p. 1205 (nacházející se na pozemku p. č. 2209/12) a podílu o velikosti 51/100 na budově  

č. p. 1206 (nacházející se na pozemku p. č. 2209/11), jakožto nemovitým majetkem, který není 

svěřen do správy Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
  

  

 

a ukládá 
 

informovat o přijatém usnesení zastupitelstva města Městský obvod - Vratislavice nad Nisou. 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 15. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 12/2023 

Rozpočtové opatření 1A) změny rozpočtu SML na rok 2023 v kompetenci 

zastupitelstva města 
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Stručný obsah: Odbor majetkové správy a sportu předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož 

předmětem je žádost o navýšení běžných výdajů o 570 262 Kč, které budou použity na pokrytí 

platby lednového vyúčtování vody odběrného místa K Bucharce č. parc.: 110/3 za období  

12. 1. 2022 – 30. 12. 2022, následně tato částka bude kryta z příjmů. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2023 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 1A) 2023 – závazné ukazatele", 

  
  

 

a ukládá 
 

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2023 v souladu s přijatým 

usnesením. 

 P: Židek Petr, Mgr., MPA - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní 

infrastrukturu  

T: 27. 1. 2023 
 

USNESENÍ Č. 13/2023 

Nevyužití předkupního práva – k. ú. Liberec 

Stručný obsah: Vlastník nemovitosti, pozemku p. č. 5932/4, k. ú. Liberec, nabízí městu v rámci 

předkupního práva odkoupení této nemovitostí. Vlastník pozemku, na kterém je zřízeno 

předkupní právo pro statutární město Liberec, je povinen dle zákona č. 89/2012, obč. zákoníku, 

§ 2144 nabídnout městu tento pozemek k odkoupení, nebo požádat o nevyužití předkupního 

práva. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitosti: pozemku p. č. 5932/4,  

k. ú. Liberec, od vlastníka nemovitostí, kterým je Dräger David, [osobní údaj odstraněn], 

zastupovaný na základě plné moci paní Rut Piklovou, [osobní údaj odstraněn], pozemek je nabízen 

za celkovou kupní cenu ve výši 707 000 Kč, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání zastupitelstva města Liberec. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 
 

USNESENÍ Č. 14/2023 

Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků (souhlasná stanoviska) 

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

a společností. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1078/1 o výměře 149 m2, k. ú. Krásná Studánka, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 302 000 Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

2. záměr prodeje pozemku p. č. 731 o výměře 46 m², k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 38 000 Kč, ke které bude 

připočtena daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
  

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 
 

USNESENÍ Č. 15/2023 

Nabytí nemovitého majetku v rámci pozůstalostního řízení 

Stručný obsah: Statutární město Liberec, jako vypravitel pohřbu, bylo osloveno soudním 

komisařem Okresního soudu v Liberci k vydání souhlasu s nabytím nemovitého majetku 

nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení. Nepatrný nemovitý majetek tvoří 

spoluvlastnický podíl 1/24 pozemku pozemkové parcely č. 691/25 v kat. území Obořiště, zapsaný 

na listu vlastnictví č. 157. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

nevydává 
 

souhlas s nabytím nepatrného nemovitého majetku do majetku města v rámci pozůstalostního řízení 

po panu Jindřichu Boháčovi, nar. dne [osobní údaj odstraněn] 1957, naposledy trvale bytem 

Hodkovice nad Mohelkou, [osobní údaj odstraněn], zemřelého dne [osobní údaj odstraněn], a to 

spoluvlastnického podílu 1/24 pozemku pozemkové parcely č. 691/25 v kat. území Obořiště, 

zapsaného na listu vlastnictví č. 157, 
  

  

 

a ukládá 
 

informovat soudního komisaře o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberec. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 28. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 16/2023 

Zrušení předkupního práva, zákazu zcizení a výhrady zpětného převodu 

Stručný obsah: Jedná se o dohodu s Libereckým krajem o zrušení předkupního práva, zákazu 

zcizení a výhrady zpětného převodu k pozemku p. č. 4571/43 v k. ú. Liberec.  
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. zrušení předkupního práva, zákazu zcizení a výhrady zpětného převodu k pozemku p. č. 4571/43,  

k. ú. Liberec, 
  

2. znění předložené dohody o zrušení předkupního práva, zákazu zcizení a výhrady zpětného převodu 

zřízených darovací smlouvou č. j. OLP/2946/2021, CJ MML 170422/21 DS202101069 dle přílohy  

č. 1, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat žadatele o jednání Zastupitelstva města Liberec a zajistit výmaz předkupního práva, 

zákazu zcizení a výhrady zpětného převodu na katastr nemovitostí. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 28. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 17/2023 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku, k. ú. Rochlice u Liberce 

Stručný obsah: Jedná se o záměr výkupu pozemku na základě žádosti. Žadatel vzhledem ke 

změnám v územním plánu nemůže s pozemkem nakládat, z toho důvodu nabízí pozemek městu. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr výkupu pozemku p. č. 723/3 o výměře 1 091 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: 

manželů Ing. Vladimír Křapka, nar. [osobní údaj odstraněn] a Mgr. Jana Křapková, nar. [osobní 

údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], 51101 Turnov, za cenu dle znaleckého 

posudku, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 
 

USNESENÍ Č. 18/2023 

Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Radčice u Krásné 

Studánky 

Stručný obsah: Jedná se o záměr směny pozemků na základě žádosti. Jedná se o návrh směny 

části pozemku p. č. 197/11, k. ú. Radčice u Krásné Studánky ve vlastnictví statutárního města 

Liberec a části pozemku p. č. 307/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky ve vlastnictví žadatele. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 
 

záměr směny části pozemku p. č. 307/2, o výměře cca 95 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve 

vlastnictví: NIKÉ Radčice, s. r. o., IČO 17095921, se sídlem Gorkého 658/15 460 01 Liberec 1, za 

část pozemku p. č. 197/11, o výměře cca 1 345 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve vlastnictví: 

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

  

 

a ukládá 
 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 5. 2023 
 

USNESENÍ Č. 19/2023 

Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_A územního plánu Liberec 

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

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

předložil návrh na pořízení změny územního plánu Z2_A, který obsahoval část podaných 

návrhů na změnu územního plánu, týkají se požadavků na úpravu prostorových regulací. 

Pořizovatel nyní předkládá návrh na zařazení dalších podaných návrhů do již pořizované změny 

Z2_A z důvodu tematické podobnosti požadavků a s cílem snížení nákladů na úhradu nákladů 

pořízení pro jednotlivé žadatele. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 40, 71, 75, 80, 105, 114, 138, 144, 146, 156, 172, 200, 225 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

schvaluje 

1. návrhy č. 39, 68, 77, 79, 92, 93, 96, 137, 150, 152, 153, 201, 215, 216, 230, 234, 235, 236, 238, 239, 

240 v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele dle přílohy č. 1, 

  

2. zařazení návrhů č. 39, 68, 77, 79, 92, 93, 96, 137, 150, 152, 153, 201, 215, 216, 230, 234, 235, 236, 

238, 239, 240 do změny Z2_A územního plánu Liberec, 

  
  

 

podmiňuje 

1. pořízení změny Z2_A územního plánu Liberec vč. návrhů č. 39, 68, 77, 79, 92, 93, 96, 137, 150, 

152, 153, 201, 215, 216, 230, 234, 235, 236, 238, 239, 240 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, 

  

2. pořízení změny územního plánu zpracováním návrhu změny dle metodického pokynu Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR "Standard vybraných částí územního plánu" tak, aby bylo změnu možné 

zapracovat do datového modelu nového územního plánu Liberec, 

  
  

 

a ukládá 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 
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2. zajistit následné kroky v procesu pořízení změny Z2_A územního plánu Liberec. 

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 30. 6. 2023 
 

USNESENÍ Č. 20/2023 

Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_B územního plánu Liberec 

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

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

předložil návrh na pořízení změny územního plánu Z2_B, který obsahoval část podaných 

návrhů na změnu územního plánu, týkají se požadavků na vymezení nových ploch zahrádek 

(zastavitelných ploch rekreace individuální – RI). Pořizovatel nyní předkládá návrh na zařazení 

dalších podaných návrhů do již pořizované změny Z2_B z důvodu tematické podobnosti 

požadavků a s cílem snížení nákladů na úhradu nákladů pořízení pro jednotlivé žadatele. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 111, 164, 213 dle přílohy č. 1, 

  
  

 

schvaluje 

1. návrh č. 229 v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele dle přílohy č. 1, 

  

2. zařazení návrhu č. 229 do změny Z2_B územního plánu Liberec, 

  
  

 

podmiňuje 

1. pořízení změny Z2_B územního plánu Liberec vč. návrhu č. 229 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, 

  

2. pořízení změny územního plánu zpracováním návrhu změny dle metodického pokynu Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR "Standard vybraných částí územního plánu" tak, aby bylo změnu možné 

zapracovat do datového modelu nového územního plánu Liberec, 

  
  

 

a ukládá 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 30. 6. 2023 
 

USNESENÍ Č. 21/2023 

Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_C územního plánu Liberec 
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Stručný obsah: Statutární město Liberec vyhlásilo sběr návrhů a podnětů na změnu územního 

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

předložil návrh na pořízení změny územního plánu Z2_C, který obsahoval část podaných 

návrhů na změnu územního plánu, týkají se požadavků na vymezení nových zastavitelných 

ploch, které v současné době nejsou určeny k zastavění. Pořizovatel nyní předkládá návrh na 

zařazení dalších podaných návrhů do již pořizované změny Z2_C z důvodu tematické 

podobnosti požadavků a s cílem snížení nákladů na úhradu nákladů pořízení pro jednotlivé 

žadatele. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 7, 11, 17, 31, 38, 41, 42, 45, 61, 83, 97, 119, 122, 125, 127, 212, 214, 219, 227, 232 dle 

přílohy č. 1, 

  
  

 

schvaluje 

1. návrhy č. 5, 135, 218 v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele dle přílohy č. 1, 

  

2. zařazení návrhů č. 5, 135, 218 do změny Z2_C územního plánu Liberec, 

  

  

 

podmiňuje 

1. pořízení změny Z2_C územního plánu Liberec vč. návrhů č. 5, 135, 218 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, 

  

2. pořízení změny územního plánu zpracováním návrhu změny dle metodického pokynu Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR "Standard vybraných částí územního plánu" tak, aby bylo změnu možné 

zapracovat do datového modelu nového územního plánu Liberec, 

  
  

 

a ukládá 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 30. 6. 2023 
 

USNESENÍ Č. 22/2023 

Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_D územního plánu Liberec 

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

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

předložil návrh na pořízení změny územního plánu Z2_D, který obsahoval část podaných 

návrhů na změnu územního plánu, týkají se požadavků na změnu vymezení jednotlivých ploch 

na jiné funkční využití v rámci vymezených ploch již určených k zastavění. Dále zde jsou 

zahrnuty také ostatní žádosti. Pořizovatel nyní předkládá návrh na zařazení dalších podaných 

návrhů do již pořizované změny Z2_D z důvodu tematické podobnosti požadavků a s cílem 

snížení nákladů na úhradu nákladů pořízení pro jednotlivé žadatele. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

zamítá 
 

návrhy č. 20, 21, 22, 35, 36, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 74, 143, 162, 175, 185, 186, 187, 237 dle 

přílohy č. 1, 

  
  

 

schvaluje 

1. návrhy č. 136, 221, 222, 224 v podobě doporučené ve stanovisku pořizovatele dle přílohy č. 1, 

  

2. zařazení návrhů č. 136, 221, 222, 224 do změny Z2_D územního plánu Liberec, 

  
  

 

podmiňuje 

1. pořízení změny Z2_D územního plánu Liberec vč. návrhů č. 136, 221, 222, 224 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, 

  

2. pořízení změny územního plánu zpracováním návrhu změny dle metodického pokynu Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR "Standard vybraných částí územního plánu" tak, aby bylo změnu možné 

zapracovat do datového modelu nového územního plánu Liberec, 

  
  

 

a ukládá 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 31. 3. 2023 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 30. 6. 2023 
 

USNESENÍ Č. 23/2023 

Podnět k pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z5 (lokalita 

Kunratická) 

Stručný obsah: Statutární město Liberec iniciovalo zpracování podnětu na pořízení změny 

územního plánu Liberec Z5 zkráceným postupem týkající se lokality v katastrálním území 

Kunratice u Liberce, konkrétně u Kunratické ulice, kde je zpracována územní studie  

"ÚS Kunratice – DTC". Pořizovatel zpracoval návrh obsahu změny, obstaral stanovisko 

krajského úřadu jako příslušného orgánu ochrany přírody a stanovisko krajského úřadu jako 

příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny, změnu je proto možné pořizovat v souladu  

s ustanovením § 55a stavebního zákona zkráceným postupem. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. podnět k pořízení změny územního plánu Z5 zkráceným postupem dle přílohy č. 1, 

  

2. navrhovaný obsah změny dle přílohy č. 1, 

  
  

 

podmiňuje 
 

pořízení změny územního plánu zpracováním návrhu změny dle metodického pokynu Ministerstva 
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pro místní rozvoj ČR "Standard vybraných částí územního plánu" tak, aby bylo změnu možné 

zapracovat do datového modelu nového územního plánu Liberec, 

  
  

 

a ukládá 
 

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

 P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti  

T: 28. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 24/2023 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci služby 

obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem Liberec a Zoo Liberec, 

příspěvková organizace 

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

na zajištění služby obecného hospodářského zájmu – provozu Centra pro zvířata v nouzi Archa 

při Zoo Liberec, příspěvková organizace, a to mezi statutárním městem Liberec a Zoo Liberec, 

příspěvková organizace, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec 1, IČ 10973583. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

schvaluje 

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci služby obecného hospodářského 

zájmu mezi statutárním městem Liberec a Zoo Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Lidové 

sady 425/1, 46001, Liberec 1, IČ 10973583, dle přílohy č. 2, 
  

2. poskytnutí dotace ve výši 3 600 000 Kč statutárním městem Liberec pro Zoo Liberec, příspěvková 

organizace, se sídlem Lidové sady 425/1, 46001, Liberec 1, IČ 10973583, 
  
  

 

a ukládá 
 

zajistit oboustranné podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci služby 

obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem Liberec a Zoo Liberec, příspěvková 

organizace, se sídlem Lidové sady 425/1, 46001, Liberec 1, IČ 10973583, dle přílohy č. 2. 

 P: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing. - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní 

stavby 

T: 15. 2. 2023 

USNESENÍ Č. 25/2023 

Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 

Stručný obsah: Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČO: 62241672. se sídlem  

v Liberci Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, zapsané v OR u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem, sp. zn. B 653, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne  

16. 2. 2023 od 12:00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 

Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora pro technickou správu a IT. 
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Zastupitelstvo města po projednání  

 

bere na vědomí 
 

pozvánku na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Dr. Milady Horákové 

641/34a, Liberec VI – Perštýn, 460 01 Liberec, která se koná dne 16. 2. 2023 od 12:00 hodin dle 

přílohy v sídle společnosti, 

  
  

 

deleguje 
 

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

primátora pro technickou správu a IT Mgr. Jiřího Šolce, 

  
  

 

a ukládá 
 

hlasovat v souladu s navrženými usneseními dle přílohy.  

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

T: 16. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 26/2023 

Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci – SK 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města je na žádost předsedy Okresního soudu v Liberci 

předkládán materiál Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci – SK.  

Zastupitelstvo města po projednání  

 

volí 
 

Ing. Sylvu Kobosilovou, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci, 
  
  

 

a ukládá 
 

informovat prostřednictvím organizačního oddělení MML Okresní soud v Liberci 

o přijatém usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2023 k tomuto bodu – Návrh na volbu 

do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci – SK. 

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

T: 3. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 27/2023 

Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci – PB 

Stručný obsah: Zastupitelstvu města je předkládán materiál Návrh na volbu do funkce 

přísedícího Okresního soudu v Liberci – PB. 

Zastupitelstvo města po projednání  

 

volí 
 

Pavla Berku, [osobní údaj odstraněn], do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci, 
  
  



17 

 

 
 

a ukládá 
 

informovat prostřednictvím organizačního oddělení MML Okresní soud v Liberci 

o přijatém usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2023 k tomuto bodu – Návrh na volbu 

do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci – PB. 

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

T: 10. 2. 2023 
 

USNESENÍ Č. 28/2023 

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

  

  

 

souhlasí 
 

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

zprávě (přílohy č. 1). 

  
 

USNESENÍ Č. 29/2023 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 24. 11. 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 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 24. 11. 2022. 

  
 

USNESENÍ Č. 30/2023 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva 

města – 15. 12. 2022 
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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 9. řádného zasedání zastupitelstva města – 15. 12. 2022. 
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Přílohy:  

k usnesení č. 2/2023 k usnesení č. 19/2023 

k usnesení č. 6/2023 k usnesení č. 20/2023 

k usnesení č. 7/2023 k usnesení č. 21/2023 

k usnesení č. 8/2023 k usnesení č. 22/2023 

k usnesení č. 9/2023 k usnesení č. 23/2023 

k usnesení č. 10/2023 k usnesení č. 24/2023 

k usnesení č. 12/2023 k usnesení č. 28/2023 

k usnesení č. 16/2023  

Liberec 30. ledna 2023 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  v.  r.  Mgr. Šárka Prachařová  v.  r.  

primátor města náměstkyně primátora 

 

 


