
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2009 

 

Zpracoval: Hana Tomášová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 193 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

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  v ě d o m í  
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2009 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 

195/09  - Nový název ulice                                                                                        Termín: 30. 11. 2009 

 



71/09   - Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu  rege-
nerace městské památkové zóny v r. 2009                                                                 Termín: 31. 12. 2009                         

93/09    - Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.    Termín: 31. 12. 2009                         

123/09  - Prodej akcií ČSAD Liberec a.s.                                                                  Termín: 31. 01. 2010                        

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

                                                                                                                                    Termín: 31. 01. 2010   

154/07 - Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 7/07 ze dne 25. 1. 2007 ve věci založení společnosti 
Lidové sady, s. r. o., a schválení Společenské smlouvy společnosti Lidové sady, s. r. o.“ 

                                                                                                                                    Termín: 30. 06. 2010   
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ČERVENEC 2009 

 
78/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec pro 4. kolo roku 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.  

                                                                                                                    T:  31. 7. 2009           
Splněno. 

128/09 Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol Libe-
reckého kraje" ze Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěv-
kové organizace, na Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou 
organizaci. 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

a)   zajistit podepsání Dohody  uzavřené dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb, občanský         
zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi  Libereckým krajem a  Statutárním   městem  

      Liberec, 

                                                                                                                     T:  31. 7. 2009 
Splněno. 

130/09 Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidě-
lení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci III. výzvy 
roku 2009 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec včetně 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Libe-
rec a žadateli 

                                                                                                                     T: 07/2009 
Splněno. 

131/09 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na při-
dělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 

paní Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním měs-
tem Liberec a žadateli 

          T: 07/2009 
Splněno. 

135/09 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec  
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paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit podpis schválené změny zřizovací listiny organizace Komunitní středisko KON-
TAKT, příspěvková organizace  primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný 
dokument řediteli  příspěvkové organizace 

          T: 07/2009 
Splněno. 

 

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

SRPNU  2009 

 
71/09 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek 

v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

zajistit vlastní realizace akce.          

                                                                                                                     T: 31. 8. 2009 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 31. 12. 2009. 
77/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec pro 2. a 3. kolo roku 2009  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.  

                                                                                                                    T: 31. 8. 2009 
Splněno. 

95/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města 

Li  Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a 
žadateli. 

                                                                                                                    T : 31.8.2009 
Splněno. 

120/09 Uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí revolvingového investičního 
úvěru 

Ing. Jiřímu Kittnerovi podniknout veškeré nutné právní kroky k uzavření této smlouvy 
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          T: 31. 8. 2009 
Splněno. 

128/09 Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol Libe-
reckého kraje" ze Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěv-
kové organizace, na Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou 
organizaci. 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

b)   zajistit v souladu s Dohodou  uzavřenou dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb, občanský      

       zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi  Libereckým krajem a  Statutárním města 
Liberec převod majetku Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organiza-
ce,   získaného v rámci  projektu  „Síť tvořivých škol Libereckého  kraje“ na   Základní ško-
lu, Liberec, Lesní  575/12, příspěvkovou organizaci. 

                                                                                                                    T: 31. 8. 2009 
Splněno. 

132/09 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 
dotací  
z Fondu pro partnerskou spolupráci  Statutárního města Liberec pro 3. a 
4. kolo roku 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 

 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. a 4. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutární-
ho města Liberec včetně proplacení dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadate-
li. 

          T: 31. 8. 2009 
Splněno. 

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ZÁŘÍ  2009 

 
93/09 

 

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

aby učinil všechny kroky ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál 
Ještěd a. s. z částky 92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 

117,600.000,- Kč vč. způsobu splacení emisního kurzu. 

                                                                                                                     T: 09/2009 
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Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 12/2009.      
                                                                                                               

123/09 Prodej akcií ČSAD Liberec a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, realizovat všechny kroky související s převo-
dem akcií. 

                                                                                                                     T: 09/2009 

Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 01/2010.    
  

150/09 IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projekt „Administrativní zajištění 
IPRM“ 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

                                                                                                                     T : neprodleně  
Splněno. 

152/09 Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

postupovat v souladu se schváleným  materiálem.      
                                                                                                         T : neprodleně  
Splněno. 

157/09 Schválení předložení materiálu o zastavení zařazování návrhů na změ-
nu územního plánu do procesu pořízení 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora a Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu 
odboru strategie a územní koncepce, aby realizovali výše uvedené opatření. 

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

158/09 Zadání 43. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

zajistit následné kroky v procesu pořizování 43. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

159/09 Zadání 44. změny územního plánu města Liberce 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 44. změny územního plánu města Libe-
rec. 
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                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

160/09 Zadání 45. změny územního plánu města Liberce 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování  45. změny územního plánu města Libe-
rec.                                                                                                                             

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

161/09 Zadání 46. změny územního plánu města Liberce   

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování  46. změny územního plánu města Libe-
rec. 

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

162/09 Zadání 48.B změny územního plánu města Liberce 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování  48.B změny územního plánu města Libe-
rec. 

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

163/09 Zadání 56. změny územního plánu města Liberce 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování  56. změny územního plánu města Libe-
rec. 

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

167/09 Návrh zástupce SML v dozorčí radě společnosti Teplárna Liberec, a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

informovat orgány společnosti Teplárna Liberec, a. s. o tomto návrhu. 

                                                                                                                     T: neprodleně 
Splněno. 

176/09 Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci. 

             T : neprodleně 
Splněno. 
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179/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
zajistit seznámení všech žadatelů 3. vyhlášeného kola dotací roku 2009 z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

                                                                                                                 T: neprodleně 
Splněno. 

182/09 Ukončení pořizování 21.B změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 21.B změny územního plánu města  
Liberec.  

                                                                                                               T: neprodleně       
 Splněno.                                                                                                             

 183/09 Ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu města 
Liberec  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu 
městaLiberec. 

                                                                                                                      T: neprodleně 
Splněno.  

184/09 Ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,   

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města 
Liberec. 

                                                                                                                      T: neprodleně 
Splněno.  

185/09 Ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 
29/36, 29/41, 29/56 z 29.B změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 
29/31,   29/36, 29/41, 29/56 z 29. B změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                                      T: neprodleně 
Splněno. 

186/09 Ukončení procesu pořizování 30. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 30. změny územního plánu města 
Liberec.  

                                                                                                                      T: neprodleně  
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Splněno.                                                                                                              

187/09 Ukončení procesu pořizování 31.změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 31. změny územního plánu města 
Liberec.         

                                                                                                                      T: neprodleně   
Splněno.            

188/9 Ukončení procesu pořizování 35. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 35. změny územního plánu města 
Liberec.  

                                                                                                             T: neprodleně 
Splněno. 

189/09 Ukončení pořizování 36. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 36. změny územního plánu města 
Liberec.  

                                                                                                                       T: neprodleně 
Splněno.         

190/09 Ukončení pořizování 37.B změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 37.B změny územního plánu města 
Liberec.                                                               
                                                                                                                       T: neprodleně   

 Splněno.  

191/09 Ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 38/20 
z 38. změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 
38/19,  38/20 z 38. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                                       T: neprodleně 
Splněno. 

192/09 Vydání 21. změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 

- aby  zajistil oznámení o vydání 21. změny územního plánu města Liberec ve smyslu   §   
173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

- aby zajistil  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 
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                                                                                                                       T: neprodleně 
Splněno. 

193/09 Vydání 41. změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 

- aby  zajistil oznámení o vydání 41. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 
173       zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

- aby zajistil  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a    stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

                                                                                                                       T: neprodleně 
Splněno. 

194/09 Vydání 47. změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 

- aby  zajistil oznámení o vydání 47. změny územního plánu města Liberec ve smyslu   § 
173      zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

- aby zajistil  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

                                                                                                                       T: neprodleně 
Splněno. 

195/09 Nový název ulice 

 1. Ing. Luboru Franců, správci registru názvů veřejných prostranství, provést 
změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberec a 
ostatní organizace o novém názvu ulice 

                                                                                                                       T: neprodleně 

2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majet      
ku zajistit výrobu a umístění uličních tabulí v terénu.                                                   

                                                                                                                       T: neprodleně 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 31. 11. 2009. 

  
  

 
P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 

122/06 Vzdělávací komplex Zahrada 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 

vydat kladné stanovisko k žádosti zřizovatele vzdělávacího komplexu ZAHRADA, Nadaci 
Preciosa, o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.   

Ing. J. Veselkovi náměstkovi primátora, 

zajistit zahájení procesu změny územního plánu vedoucího k realizaci záměru.  
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                                                                                                                       T: 09/2007 

Zřizovatel žádost nikdy nepodal. 
203/08 Podnět k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, 

zahájit kroky k pořízení 56. změny územního plánu města Liberec.  

                                                                                                                       T: 09/2008 
Splněno. 

68/09 Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

zajistit odstranění zjištění vyplývajících z této zprávy a podat průběžnou informaci o stavu 
plnění tohoto usnesení zastupitelstvu města.  

            T: 30. 6. 2009 
Splněno. 

110/09 Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 

zpracovat  a předložit návrh řešení týkající se problematiky uzavřeného úseku městské 
cesty v areálu Ypsilon Golf Liberec, a. s..                                                                                 

                                                                                                                       T: neprodleně  
Splněno. 

48/08 Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

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, 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 01/2010.     

zajistit zadání vypracování aktuálního znaleckého posudku na nemovitosti – objekt č. p. 
99 se stavební parcelou č. 184, objekt č. p. 128 se stavební parcelou č. 228 a objekt č. p. 
129 se stavební parcelou č. 229, vše v k. ú. Machnín. 

                                                                                                                       T: 02/2008 
Splněno. 

154/07 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 7/07 ze dne 25. 1. 2007 ve věci 
založení společnosti Lidové sady, s. r. o., a schválení Společenské smlou-
vy společnosti Lidové sady, s. r. o.“ 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora,  

předložit zastupitelstvu města návrh dalšího postupu.  

                                                                                                                       T:  06/2008 

Průběžně plněno. 
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Nový kontrolní termín je 06/2010.   
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