
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O   

L I B E R E C  
 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2008 

 

Zpracoval: Věra Myslivcová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka - organizační oddělení 

telefon: 485 243 193 

Schválil:  vedoucí oddělení  

vedoucí odboru       

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří Kittner, v. r. 
primátor města 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e  n a  vě d o m í      

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2008 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 
193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb, navýšení rozpočtových nákladů,           

ul. Norská        Termín: únor 2009 

48/08 - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734  
ze dne 8. 7. 1999       Termín: březen 2009 

195/08 - Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého  
ústavu a dětského domova Liberec, příspěvkové organizace  Termín: duben 2009 
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63/08 - Zadání 21c) změny územního plánu města Liberec   Termín: květen 2009 

87/08 - Zadání 29b) změny územního plánu města Liberec   Termín: květen 2009 
11/08 - Městské lázně Liberec – podnikatelský záměr společnosti  

BEIT AMZALEG LTD (ISRAEL)      Termín: červen 2009 

198/08 - Přijetí dotace ve výši 7,137.141,- Kč na projekt „Podpora moderních  
forem výuky na ZŠ Libereckého kraje     Termín: červen 2009 

203/08 - Podnět k pořízené 56. změny územního plánu města Liberec   Termín: září 2009 
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PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA ZA IV. ČTVRTLETÍ 2008 

Kontrola pln ění usnesení s termínem splnění v měsíci  ř í j n u   2 0 0 8 
 
140/08 - Majetkoprávní operace 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
zajistit opakování výběrového řízení s právem přednosti spolumajitelů domu a nájemce 
pozemku.  

Splněno. 
 

164/08 - Dodatek č. 3 a majetková příloha ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Kaplického 
384, příspěvkové organizace, v souvislosti s vyřazením odloučeného pracoviště 
Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo 
1) zajistit podpis dodatku ke zřizovací listině primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat 

dodatek a majetkovou přílohu řediteli příspěvkové organizace,  
2) požádat prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a 

školských zařízení.  
Splněno. 

 
177/08 - Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové 

organizace 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
seznámit s rozhodnutím zastupitelstva města ředitelku základní školy.  

Splněno. 
 

181/08 - Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u Komerční banky a. s. 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
učinit veškeré potřebné právní kroky k podpisu smlouvy 

Splněno. 
 
182/08 - Schválení podání Konceptu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

do výzvy ROP 
Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
zajistit nejpozději do 15. 10. vyhlášení a realizaci výzvy na sběr projektových záměrů 

Splněno. 
 

Kontrola pln ění usnesení s prodlouženým termínem splnění v měsíci  ř í j n u   2 0 0 8 

prodloužený termín z prosince 2006 na březen 2007, červen, prosinec 2007, červen 2008, 
říjen 2008 

129/06 – Rozvoj kolejových tras ve městě Liberci  
připravit zadání doporučených prací pro upřesnění dopravní koncepce územního plánu města 
a prověření doporučených podnětů s dlouhodobým časovým horizontem. 

V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. V zadávací dokumentaci 
výběrového řízení bylo stanoveno zadání k řešení dopravní koncepce územního plánu města Liberec.  
Splněno. 

prodloužený termín kontroly března na říjen 2008 
39/08 - Pořízení cisternové automobilové stříkačky – CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

Liberec – Machnín, přijetí účelové dotace od MV ČR a schválení výše vlastního podílu 
Statutárního města Liberec 
JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníku MML, bylo uloženo 
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit pořízení cisternové automobilové stříkačky 
– CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Machnín. 

Splněno.  
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prodloužený termín kontroly z dubna na říjen 2008 
63/08 - Zadání 21c) změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo, 
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 21c) změny územního plánu města Liberec.  

Úkol trvá. 
Po konzultaci se zpracovatelem nového územního plánu, který bude vybrán, budou tyto těžko 
projednatelné podněty zahrnuty po odsouhlasení ZM do pořízení nového územního plánu.  
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení květen 2009. 

prodloužený termín kontroly z května na říjen 2008 
87/08 - Zadání 29. B změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo 
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 29. B změny územního plánu města 
Liberec.  

Úkol trvá. 
Proces probíhá. 
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení květen 2009. 

Kontrola pln ění usnesení s termínem splnění v měsíci  l i s t o p a d u   2 0 0 8 
 

59/08 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec pro 2. kolo 2008 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
1) seznámit žadatele 2. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec;  
2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 

Liberec vč. proplacení schválených dotací.  
Splněno. 

 
102/08 - Přijetí dotace z Libereckého kraje 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo 
zajistit řádné čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. 

Splněno. 
 

175/08 - Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 2. 
kolo 2008 
1) Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 

zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec vč. proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli.  

Splněno. 
 
177/08 - Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové 

organizace 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
seznámit s rozhodnutím zastupitelstva města ředitelku základní školy.  

Splněno. 
 

193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočtových nákladů 
souvisejících s odstraněním havarijního stavu kanalizačního řadu v ul. Norská vč. 
příslušných přípojek 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
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zajistit realizaci stavby – „ Rekonstrukce mostu Letná – vč. souvisejících  staveb“ dle 
rozšířeného zadání, tj. vč. zřízení částí vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích 
ve vlastnictví Statutárního města Liberec a předložit zastupitelstvu města ke schválení jejich 
darování konkrétním subjektům. 

Úkol trvá.  
Příslušná dokumentace ze strany zhotovitele firmy STRABAG, která podrobně dokladuje rozsah 
provedených prací a slouží i jako podklad pro příslušné darovací smlouvy, bude dohotovena ke konci 
ledna. 
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení únor 2009. 

 
195/08 - Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého ústavu a dětského domova 

Liberec, příspěvkové organizace 
1) N. Jozífkové, náměstkyni primátora, bylo uloženo 

zajistit sestavení rozpočtu pro rok 2009 příspěvkových organizací Kojenecký ústav a 
dětský domov Liberec a Centrum zdravotní a sociální péče Liberec s ohledem na změny 
v hlavních činnostech těchto organizací. 

Splněno.  
2) Mgr. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace Kojenecký ústav a dětský domov 

Liberec, bylo uloženo 
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí.  

Splněno.  
 

197/08 - Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2009 – 2011, 4. aktualizace 
Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo 
zajistit předložení 4. aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny do roku 
2011 Ministerstvu kultury České republiky.  

Splněno.  
 

198/08 - Přijetí dotace ve výši 7,137.141,- Kč na projekt „Podpora moderních forem výuky na 
základních školách Libereckého kraje“ 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo  
zajistit realizaci projektu v souladu s podmínkami podpořeného projektu.  

Úkol trvá. 
Průběžně plněno.  
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení červen 2009. 

 
201/08 - Zadání územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
aby zajistil následné kroky při procesu pořízení územního plánu Liberce.  

Splněno.  
 
203/08 - Podnět k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
zahájit kroky k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec.  

Úkol trvá. 
Proces probíhá. 
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení  září 2009. 
 
204/08 - Zadání 47. změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
aby zajistit následné kroky v procesu pořizování 47. změny územního plánu města Liberec.  

Splněno.  
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Kontrola pln ění usnesení s prodlouženým termínem splnění v měsíci  l i s t o p a d u   2 0 0 8 

     Usnesení s termínem kontroly plnění v měsíci listopadu nebylo vydáno.  
 

Kontrola pln ění usnesení s termínem splnění v měsíci  p r o s i n c i   2 0 0 8 

101/08 - Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality – 
Liberec 2008 
N. Jozífkové, náměstkyni primátora, bylo uloženo 
zajistit realizaci výše uvedených projektů. 

Splněno.  
 
114/08 - Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2008 

Ing. M. Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, bylo uloženo 
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města.  

Na 2. pololetí připadlo dle schváleného plánu zpracování 5 kontrol. Jedna kontrola tzv. Územní plán 
nebyla dokončena v 1. pololetí, takže přešla k dokončení do 2. pololetí.  
Celkem mělo být ve 2. pololetí 2008 provedeno 6 kontrol a protokoly měly být předloženy do 
31. 12. 2008. 
Předseda kontrolního výboru na prosincovém zasedání zastupitelstva seznámil přítomné dopisem 
s vyhodnocením plnění plánu kontrol k 31.12.2008, které má tuto zjednodušenou strukturu: 

- 1 kontrola, tzv. ul. Holubova, Liberec - splněno, protokol z kontroly předložen zastupitelstvu 
města dne 11. 12. 2008 Usnesení č. 242/08, 

- 2 kontroly, tzv. Viladomy Masarykova a Územní plán SML - částečně splněno, protokoly 
z obou kontrol vyhotoveny a schváleny kontrolním výborem dne 9. 12. 2008, zastupitelstvu 
města budou předloženy dne 29. 1. 2009, 

- 2 kontroly, tzv. Eltodo a Zeleň – částečně splněno, kontroly byly provedeny do 31. 12. 2008, 
avšak vyhotovení protokolů a jejich schválení kontrolním výborem proběhne až v lednu 2009, 
takže zastupitelstvu města budou předloženy dne 26. 2. 2009, 

- 1 kontrola, tzv. Mosty – nesplněna, kontrola nebyla zahájena, vedoucí kontrolní skupiny ze 
soukromých důvodů rezignoval a její provedení bylo kontrolním výborem zahrnuto do „Plánu 
kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2009“, který bude předložen 
ke schválení zastupitelstvu města dne 29. 1. 2009. 

 
125/08 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec pro 5. kolo roku 2008 na veřejné, jednorázové, náborové a propagační akce 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
1) seznámit žadatele 5. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec 

s usnesením Zastupitelstva města Liberce, 
2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 

Liberec, včetně proplacení schválených dotací. 
Splněno.  

 
144/08 - Nepeněžní vklad Statutárního města Liberec do společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
aby provedl jménem Statutárního města Liberec všechny právní kroky pro realizaci 
nepeněžního vkladu, kapitalizace pohledávky a vstupu Statutárního města Liberec do 
obchodní společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Splněno.  
 

176/08 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 3. kolo 2008 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
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1) zajistit seznámení všech žadatelů 3. vyhlášeného kola dotací roku 2008 z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
vč. proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem 
Liberec a žadateli.  

Splněno.  
 

195/08 - Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého ústavu a dětského domova 
Liberec, příspěvkové organizace 
2) N. Jozífkové, náměstkyni primátora, bylo uloženo 

zajistit zapracování změn do zřizovací listiny přísp. organizace Kojenecký ústav a dětský 
domov Liberec a do zřizovací listiny přísp. org. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. 

Úkol trvá. 
Návrh: prodloužit termín kontroly pln ění usnesení duben 2009. 

 
199/08 - Uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, 

jejich zřizovatelem není Statutární města Liberec 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
1) zajistit seznámení žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu podpory provozu 

mateřských škol na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není Statutární město 
Liberec, s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na území města 
Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec.  

Splněno.  
 

210/08 - Dohoda o narovnání s provozovatelem areálu Městského stadionu v Liberci 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
uzavřít schválenou dohodo o narovnání.  

Splněno. 
 

217/08 - Poskytnutí dotace spol. Spacium, o. p. s., na realizaci projektu „Malý Marťan“ a „Lampa“ 
Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
podepsat smlouvu o poskytnutí dotace společnosti Spacium, o. p. s., na obě díla.  

Splněno.  
 
223/08 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení azylantů 

N. Jozífkové, náměstkyni primátora, 
zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace.  

Splněno. 
 
225/08 - Sportovní areál Ještěd – nabídka Snowhill, a. s. k odkupu části společnosti 

Zastupitelstvo města po projednání doporučuje předložený záměr odkupu části společnosti 
Snowhill, a. s., spočívajícím v lyžařském středisku Ještěd za následujících podmínek:  
- kupní cena 1,000.000,- Kč 
- převzetí závazků za Českou spořitelnou, a. s., ve výši 252,000.000,- Kč, 
- převzetí závazků za SAJ, a. s., vyplývajících z titulu nezaplaceného nájemného  
a  u k l á d á  
představenstvu společnosti SAJ, a. s., projednat tento záměr.  

Splněno.  
 
232/08 - Zadání 38. změny územního plánu města Liberce 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo, 
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 38. změny územního plánu města Liberec.  

Splněno.  
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244/08 - Schválení konceptu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 

Rochlice 
Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, 
zajistit dopracování konceptu IPRM a jeho předložení, vč. povinných příloh, Ministerstvu 
pro místní rozvoj. 

Splněno. 
 

Kontrola pln ění usnesení s prodlouženým termínem splnění v měsíci  p r o s i n c i  2 0 0 8 

prodloužený termín kontroly ze září 2006 na prosinec 2006, duben 2008 a prosinec 2008 
165/06 - Aktualizace dopravního generelu města – návrh městského vnitřního okruhu 

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
zajistit nezbytné kroky k podání podnětů na změnu závazné části územního plánu. 

Podnět podán, studie projednána s negativními stanovisky odboru životního prostředí a dopravy. 
Doporučení kompletně řešit v konceptu územního plánu.  
Splněno. 

prodloužený termín kontroly ze září na prosinec 2008, červen 2009 
11/08 - Městské lázně Liberec – podnikatelský záměr společnosti BEIT AMZALEG LTD (ISRAEL) 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
1) k dalšímu jednání se společností BEIT AMZALEG LTD., s cílem dále upřesnit 

oboustranné podmínky převodu nemovitostí formou smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, 
2) předložit tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.  

Úkol trvá. 
Průběžně plněno, jednání zatím nebyla ukončena.  
Návrh: prodloužit termín kontroly pln ění usnesení 30. 6. 2009. 

prodloužený termín kontroly z března na červen, září, prosinec 2008 
48/08 - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
v souladu s čl. IV, odst. 4.2. kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 využít předkupního práva 
Statutárního města Liberec z titulu porušení závazku dle čl. IV, odst. 4.1. kupní smlouvy 
kupujícím. 

Úkol trvá. 
V současné době probíhají jednání a zpracování podkladů pro vyčíslení nákladů na odkoupení 
nemovitosti.  
Návrh: prodloužit termín kontroly b řezen 2009. 

 

Kontrola pln ění usnesení s prodlužovanými termíny splnění 
 

60/05 - Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) 
Ing. J. Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB, bylo uloženo 
v souladu s tímto usnesením zajistit s příslušnými žadateli uzavření Smlouvy o přidělení 
prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2005. 

Splněno. 
 
117/05 - Městský fond rozvoje bydlení (MFRB) 

Ing. J. Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB, bylo uloženo 
zajistit uzavření smluv o přidělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení 
Statutárního města Liberec.  

Splněno. 
 

66/06 – Městský fond rozvoje bydlení – návrh rozdělení finančních prostředků pro r. 2006 
Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstku primátora a předsedovi Správní rady MFRB, 
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zajistit uzavření smluv o přidělení finančních prostředků MFRB s příslušnými žadateli.  
Splněno. 
 
128/06 - REGIOTRAM NISA – Plán realizace Projektu RTN 1 

Ing. J. Kittnerovi, předsedovi představenstva DPML a. s., bylo uloženo 
zajistit naplnění investičního podílu na majetku (infrastruktuře) DPML a. s. 

Úkol trvá.  
Návrh: kontrola prosinec 2009. 

 
150/06 - Městský fond rozvoje bydlení: návrh 2. rozdělení finančních prostředků pro rok 2006 

Ing. J. Veselkovi, náměstkovi primátora a předsedovi Správní rady MFRB, bylo uloženo 
zajistit uzavření příslušných smluv.  

Splněno. 
 

61/07 - Městský fond rozvoje bydlení – rozdělení finančních prostředků pro rok 2007 
Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo 
zajistit uzavření příslušných „Smluv o přidělení finančních prostředků z Městského fondu 
rozvoje bydlení“ s výše uvedenými žadateli. 

Splněno. 

104/07 - Městský fond rozvoje bydlení – 2. rozdělení finančních prostředků pro r. 2007 
Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
s příslušnými žadateli zajistit uzavření „Smluv o přidělení finančních prostředků z MFRB“.  

Splněno. 
 


