
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 26. 11. 2009 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 2009 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Anna Zelenková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 
 
 
 
 
 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
říjen 2009 

V měsíci   ř í j n u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
84/09 Návrh na uzavření mandátních smluv na řízení projektů EU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů:  
do návrhu rozpočtu 2010 zařadit částku na pokrytí nákladů spojených s úhradou 
služeb v roce 2010 ve výši 171.461 Kč, 

Termín (kontrolní): 10/2009
 

437/09 Projekty města na realizaci úspor energie s vydaným rozhodnutím o 
spolufinancování, informace, další postup 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
předložit radě města před ukončením VZ na stavební práce informaci pro další 
rozhodnutí u projektu ZŠ Jabloňová - realizace úspor energie. 

Termín: 10/2009 
 

442/09 Vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve 
vlastnictví města Liberec, na kterých se nebude pro jejich malý 
dopravní význam provádět zimní údržba v období listopad 2009 až  
duben 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
ve spolupráci s TSML a. s., smluvním partnerem v oblasti provádění zimní údržby 
komunikací zpracovat „Plán a organizaci zimní údržby statutárního města Liberec“ 
a předložit jej ke schválení radě města, 

Termín: 14. 10. 2009
 

447/09 Stav veřejné komunikace - spojka mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí 
- podnět občanů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit provedení běžné údržby komunikace, – spojky mezi Lučanskou a 
Lukášovskou ulicí, 

Termín kontrolní: 30. 10. 2009

458/09 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Grantového fondu Libereckého 
kraje na rok 2009 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Krajského úřadu v celkové 
výši 50.000,- Kč s finanční spoluúčastí obce ve výši 80.000,- Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření pro odbor sociálních a zdravotních služeb. 

Termín: 10/2009

 
471/09 ZŠ Vrchlického-realizace úspor energie“ - schválení vypsání veřejné 



zakázky na stavební práce“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu: 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh smlouvy o dílo.  

Termín: 10/2009
 

472/09 ZŠ Jabloňová-realizace úspor energie“ - schválení vypsání veřejné 
zakázky na stavební práce“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu: 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh smlouvy o dílo. 

Termín: 10/2009
 

473/09 „ZŠ Lesní-realizace úspor energie“ - schválení vypsání veřejné zakázky 
na stavební práce“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu: 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh smlouvy o dílo. 

Termín: 10/2009
 

510/09 MFRB - přijetí daru inženýrských sítí - vodovod, kanalizace v k. ú. 
Karlinky 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 
předložit návrh přijetí daru inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace uložené na 
p.p.č. 342/5, v k. ú. Karlinky, obec Liberec, ke schválení zastupitelstvu města, 

Termín: 10/2000
 

522/09 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

Termín: 10/2009
 

524/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení 
smlouvy o ubytování 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Hrnčířovou Pavlínou a Kuklovou Zuzanou, 

Termín: 10/2009

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Babiakovou Emilií. 

Termín: 10/2009
 

535/09 Výběrové řízení na privatizaci areálu v Proletářské ul. č.p. 115, Liberec 
23 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:  



zajistit ve spolupráci s odborem rozvojových projektů vyhlášení výběrového 
řízení na předložený záměr privatizace  a následný prodej areálu v ul. Proletářská 
115, Liberec 23 a p.č. 97, 98, 99, 100, v k. ú. Doubí u Liberce, v k. ú. Liberec, 

Termín: 10/2009
 
Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu a komisí pro investice a výběr 
investorů vyhodnotit a doporučit vítěze výběrového řízení v rámci druhého kola 
na základě nejvýhodnější  cenové nabídky, 

 
předložit ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu radě města 
k projednání výsledek výběrového řízení, včetně návrhu příslušné majetkoprávní 
operace a textu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, 

Termín: 10/2009
 

553/09 Územní plán Liberec - schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou SAUL, s. r. o., IČ: 43224229, U 
Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 1. 

Termín: 10/2009 
 

562/09 Změna v realizaci projektu komunikace prostřednictvím ISDS pro 
SML 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
uzavřít smlouvu na realizaci projektu komunikace prostřednictvím Informačního 
systému datových schránek pro organizace SML s Libereckou IS, a. s.,  
 
předložit v rámci 5. rozpočtového opatření návrh na navýšení rozpočtu KTRP dle 
níže uvedené důvodové zprávy. 

Termín: 10/2009
 

568/09 MŠ Malinek – realizace úspor energie. Schválení smlouvy o poskytnutí 
podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08007473 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí podepsanou ředitelem Fondu 4. 9. 2009 a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 10/2009
 

569/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit  návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a IX. ke schválení  
zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

572/09 SAL – koupě pozemků 

Mgr. Janu Audymu a ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti: 
zaslat Českým drahám, a.s. kladné stanovisko k návrhu kupní ceny,  



Termín: 15. 10. 2009 
 

574/09 Odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy.  

Termín: Neprodleně
 

575/09 Žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
Husova 142/44, o povolení výjimky podle  § 23  zákona č. 561/2004 Sb., 
ze stanoveného počtu žáků ve třídě  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat ředitelku o povolení výjimky.  

 
 

576/09 Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, 
příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy. 

Termín: 30. 10. 2009

577/09 Stav kroniky města Liberec za rok 2008 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit typografickou úpravu originálu kroniky, 
zajistit 3 výtisky originálu kroniky, 
zajistit uložení originálu kroniky za rok 2008 v trezoru Státní okresního archivu v 
Liberci.  

 

578/09 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 

zakázku "ZŠ Vrchlického - realizace úspor energie" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem MIRAS – stavitelství sanace s. r. o., 
SYNER s. r. o., HB INPOL s. r. o., a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „ZŠ Vrchlického – 
realizace úspor energie“, firmou BREX, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 
12,000.669,- Kč včetně DPH. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt

 
579/09 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 

zakázku "ZŠ Lesní - realizace úspor energie" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem MIRAS – stavitelství sanace s. r. o., 
Regionální stavební s. r. o., SYNER s. r. o., STAVO-UNION stavební společnost s 
r. o., a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního 
řízení pro veřejnou zakázku „ZŠ Lesní – realizace úspor energie“, firmou 
INTERMA, a. s., s nabídkovou cenou 19,489.000,- Kč včetně DPH. 



Termín: Po uplynutí zákonných lhůt
 

580/09 Schválení výsledku otevřeného řízení na veřejnou zakázku "ZŠ 
Jabloňová - realizace úspor energie" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o., 
SYNER, s. r. o., REDOMO, a. s., OSF 2000, s. r. o., a uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem otevřeného řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Jabloňová – 
realizace úspor energie“, firmou Metrostav a. s., s nabídkovou cenou 28,735.513,- 
Kč včetně DPH. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt
 

581/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace 
ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení mimořádné dotace ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009
 

588/09 Schválení zahájení tvorby tématického Integrovaného plánu rozvoje 
města 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

589/09 Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů 

Milanu Šírovi, náměstku primátora,  
předložit obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, Zastupitelstvu 
města Liberce k projednání. 

Termín: 29. 10. 2009

590/09 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o. k uzavření schválených 
nájemních smluv na hrobová místa. 

Termín: 16. 10. 2009
 

591/09 Výpůjčka přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení z domácností 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
aby uzavřela s firmou Asekol s. r. o. příslušnou smlouvu o výpůjčce. 



Termín: Neprodleně

 
594/09 Založení příspěvkové organizace statutárního města Liberec - Městské 

lesy Liberec, p. o. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. 
Zastupitelstvu města Liberec k projednání. 

Termín: 29. 10. 2009

595/09 Bezúplatný převod majetku České republiky - Ministerstva vnitra na 
statutární město Liberec, přijetí daru od České republiky - Krajského 
ředitelství policie Severočeského kraje statutárním městem Liberec a 
přijetí daru od České republiky – Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje statutárním městem Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení, 
zajistit převod výše uvedeného materiálu do majetku statutárního města Liberec. 

Termín: do 10/2009
 

596/09 Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. 
p. o. se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II – Nové Město ke schválení 
zastupitelstvu města vč. zakládacích dokumentů a zástupců SML ve výboru 
sdružení. 

Termín: 29. 10. 2009
 

600/09 Pilínkovská – lávka pro pěší 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku a následně 
do návrhu plánu investičních akcí pro rok 2010 návrh na stavební realizaci výše 
uvedené akce,  

Termín: Neprodleně

zajistit odeslání odpovědi zástupcům občanů čtvrtí Doubí, Hanychova a Pilínkov 
ve smyslu přijatých návrhů a opatření. 

Termín: 30. 10. 2009
 

601/09 U Mlýna – lávka pro pěší 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku a následně 
do návrhu plánu investičních akcí  pro rok 2010 návrh na stavební realizaci výše 
uvedené akce.   



Termín: Neprodleně
 

602/09 Stav veřejné komunikace ul. U Jánského Kamene - podnět občanů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
odeslat odpověď na podnět Mgr. Davida Havlíka ve smyslu přijatých opatření a 
předloženého návrhu. 

Termín: 30. 10. 2009

 
606/09 Most Pilínkovská 

Petice za vybudování lávky pro pěší a cyklisty v místě demolice mostu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání odpovědi autorům petice. 

Termín: 30. 10. 2009

607/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a III. ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009

608/09 MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, 
Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit příslušný návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 10/2009
 

609/09 MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho 
následné předání SVS a. s. 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,   
předložit návrh na financování úpravy kanalizačního řadu v ul. Písecká z rozpočtu 
Městského fondu rozvoje bydlení ke schválení v zastupitelstvu města, 

Termín: 10/2009
 

610/09 Úprava smluvního vztahu (HANE Interiér s. r. o.)  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
předložit upravený Dodatek č. 2. ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 
7003/06/0180 zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009

612/09 MŠ Stromovka – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08006673 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí podepsanou ředitelem Fondu 3. 9. 2009 a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 



Termín: 10/2009
 

613/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II a X. ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

614/09 Prodej pozemků v lokalitě Perštýn 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit majetkoprávní operaci  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

616/09 Refinancování stávajících závazků   

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit změnu  projektu „Refinancování stávajících závazků“ a jeho následující 
podmínky ke schválení Zastupitelstvu města, 

Termín: 29. 10. 2009

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
jednat s Českou spořitelnou a. s. o detailech indikativní nabídky ze dne 16. 10. 
2009 s cílem dosáhnout oboustranně akceptovatelného a v praxi realizovatelného 
znění.  

Termín: 29. 10. 2009
 

617/09 Návrh rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec na rok 
2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec  na rok 
2009 zastupitelstvu města dne 29. 10. 2009 ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009
 

618/09 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního 
města Liberec za 1. – 9. měsíc 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 29. 10. 2009. 

Termín: 29. 10. 2009
 

619/09 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o. k uzavření schválených 
nájemních smluv na hrobová místa. 

Termín: 16. 10. 2009
 



621/09 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy. 

Termín: 10/2009
 

622/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, ubytování 
nízkého standardu - poskytnutí přístřeší a prodloužení smlouvy o 
ubytování 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Donátovou Olgou, Lemakovou Lenkou, Pojslovou 
Věrou, Danišovou Evou a Danišem Jaroslavem, 

Termín: 10/2009

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Hendrychem Ivanem Filipem, 

Termín: 10/2009

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Telvákem Janem, Vondráčkovou 
Naděždou, Grundzou Pavlem a uzavřít smlouvu o ubytování s Kováčem 
Romanem. 

Termín: 10/2009
 

624/09 Zřizovací listina příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec včetně majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

625/09 Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec včetně majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

626/09 Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec včetně majetkové přílohy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009



 

627/09 Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra Sluníčko 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, podepsat rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat smlouvu o dílo s vítězem 
otevřeného řízení na otevřenou veřejnou zakázku. 

Termín: po uplynutí zákonných odvolacích lhůt
 

628/09 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit informaci do zastupitelstva města.  

Termín: 29. 10. 2009
 

629/09 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz 
mateřských škol, mezi statutárním městem Liberec a Křesťanskou 
základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského a  II. mateřskou 
školou Preciosa, o. p. s. 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

Termín: 29. 10. 2009

 
630/09 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Liberec 

Švermova 114/38, příspěvkovou organizací a Vysokou školou Karla 
Engliše, a. s.  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelku základní školy. 

Termín: Neprodleně
 

631/09 Zřizovací listiny  školských příspěvkových organizací, zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit zřizovací listiny školských příspěvkových organizací včetně majetkových 
příloh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009
 

632/09 Zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací včetně majetkových 
příloh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 10. 2009



 

633/09 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací   

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

635/09 Schválení předložení Zadání 49. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 49. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 10. 2009

 
636/09 Schválení předložení Zadání 55. změny územního plánu města Liberec 

k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 55. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 10. 2009
 

637/09 Zveřejnění záměru prodeje pozemků v areálu letiště Liberec (k. ú. 
Růžodol I, Ostašov u Liberce, Františkov u Liberce) 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí, 
zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 10/2009
 

638/09 Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2009  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zprávu zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 10. 2009
 

639/09 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o veřejném 
pořádku 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh této vyhlášky zastupitelstvu města k projednání. 

Termín: 29. 10. 2009
 

641/09 Doplnění osadního výboru Vesec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na doplnění osadního výboru v Liberci – Vesci o jednoho člena 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  



Termín: 29. 10. 2009

642/09 Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na 
obnovení nemovité kulturní památky - Hrobka Liebiegů v Liberci 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku magistrátu,  
předložit přijetí účelového finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní 
památky – Hrobka Liebiegů v Liberci ke schválení zastupitelstvu města, 

Termín: 29. 10. 2009
 

643/09 Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na 
obnovení nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince v Pilínkově 

 
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku magistrátu,  
předložit přijetí účelového finančního příspěvku na obnovu nemovité kulturní 
památky – Kaple sv. Vavřince v Pilínkově ke schválení zastupitelstvu města, 

Termín: 29. 10. 2009
 

 



Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
164/09 Valná hromada společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti 
provedení změny do dokumentů této společnosti, 

 
zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. Podání návrhu 
na změnu  zápisu v obchodním rejstříku. 

 
Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti 
Dopravní podnik města Liberce, a. s,. k 1. 4. 2009 
 

274/09 Návratná finanční výpomoc – ZŠ, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková 
organizace  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
předložit ke schválení zastupitelstvu úpravu zřizovací listiny příspěvkové  
organizace ZŠ Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace v souladu 
s podmínkami dotace,  

Termín: 30. 9. 2009
 

345/09 Smlouva o dílo č. TSML 32/06: Údržba veřejné zeleně ve městě Liberci

Dodatek č. 1 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
připravit příslušný smluvní dokument a předložit jej smluvním stranám k jeho 
podpisu. 

Termín: Neprodleně
 

350/09 Dopad novelizace zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb. na 
provádění zimní údržby 2009 – 2010 

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

ve spolupráci s TSML a. s., smluvním partnerem v oblasti provádění zimní údržby 
komunikací zpracovat „Plánu a organizaci zimní údržby statutárního města 
Liberec“ a předložit jej ke schválení radě města, 

Termín: 15. 9. 2009

413/09 Informace na úseku výkonu veřejně prospěšných prací pro SML 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit využití pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce ve správě 
objektů MML, veřejných komunikací a zeleně. 

Termín: Neprodleně
 

442/09 Vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve 
vlastnictví města Liberec, na kterých se nebude pro jejich malý 



dopravní význam provádět zimní údržba v období listopad 2009 až  
duben 2010 

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

zpracovat „Nařízení statutárního města Liberec o vymezení úseků místních 
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebude 
zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“, a předložit jej ke 
schválení radě města, 

Termín: 15. 9. 2009

 
446/09 Stav veřejné komunikace ul. Irkutská - podnět občanů 

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

po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

Termín:09/2009
 

447/09 Uplatnění závěrů projektu „Návrh optimalizace sítě mateřských a 
základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
předložit radě města je schválení návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu 
objektu č. p. 114/38 v majetku svěřeného do správy Základní škole, Liberec, 
Švermova 114/38.  
  

  Termín: červenec 2009
 

456/09 Schválení provozního řádu Skate parku Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit vyhotovení tabule provozního řádu a její umístění v areálu Skate parku 
Liberec. 

 

 



Částečně jsou splněna usnesení: 
 
582/09 Založení projektu, zajištění projektové dokumentace  pro akci 

"Centrum aktivního odpočinku Lidové sady"  

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci "Centrum aktivního 
odpočinku Lidové sady", 
 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno. 
 

583/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění 
inženýrské činnosti na akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové sady", 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno. 

584/09 Založení projektu, zajištění projektové dokumentace pro akci 
"Revitalizace městských lázní a dostavba depozitáře" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci „Revitalizace městských lázní a 
dostavba depozitáře“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno. 

585/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Revitalizace městských lázní a 
dostavba depozitáře" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění inženýrské 
činnosti na akci „Revitalizace městských lázní a dostavba depozitáře“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno. 

586/09 Založení projektu, zajištění projektové dokumentace pro akci 



"Výukový bazén Liberec" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci „Výukový bazén 
Liberec“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno. 

587/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Výukový bazén Liberec" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění 
inženýrské činnosti na akci „Výukový bazén Liberec“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno. 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
334/09 Tvorba projektových záměrů a předprojektová příprava IPRM 

Liberec - zóna Lidové Sady 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
zajistit předprojektovou přípravu na projekty „Centrum aktivního odpočinku 
Lidové Sady“, „Kulturní a společenské centrum LS“, „Park Prokopa Holého“ a 
„Rokle Zborovská – Sukovo náměstí“, 

Termín: Neprodleně

Částečně splněno. 
 

429/09 Jmenování 2 nových členů představenstva a dozorčí rady DPML, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti 
provedení změny do dokumentů této společnosti, 
zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu 
na změnu v obchodním rejstříku. 

 
Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti 
Dopravní podnik města Liberce, a. s. k 1. 8. 2009 
 
Částečně splněno. Úkol bude splněn po zasedání Zastupitelstva města 
Jablonec n. Nisou. T: 12/09 

 
 
 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
346/09 Smlouva o dílo č. TSML 32/06 - „Údržba veřejné zeleně ve městě 

Liberci“  

Plán stavebně-technických akcí na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit realizaci takto schválených jmenovitých akcí oprav a údržby stavebně-
technických prvků veřejné zeleně na rok 2009 do přidělené a schválené výše 
rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2009. 

Termín: 30. 10. 2009
Průběžně plněno. 
 

352/09 Neptunova kašna – přípravné práce 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit veškeré činnosti a příslušná povolení vedoucí k realizaci akce z hlediska 
stavebního zákona, 

Termín kontrolní: 31. 10. 2009
Průběžně plněno. KT: 31. 12. 2009 
 

442/09 Vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve 
vlastnictví města Liberec, na kterých se nebude pro jejich malý 
dopravní význam provádět zimní údržba v období listopad 2009 až  
duben 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
po ukončení výběru dodavatele stavebních prací – dodávky a montáže svislého 
dopravního značení uzavřít s tímto vybraným dodavatelem příslušný smluvní 
dokument a následně zajistit realizaci navrhovaného dopravního značení, 

Termín kontrolní: 30. 10. 2009

Průběžně plněno. 
 

443/09 Technické podmínky při zásazích do povrchů komunikací ve 
vlastnictví statutárního města Liberec 

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

dokončit jednání o podmínkách nájmu skladové plochy – deponie pro znovu 
použitelných materiály vytěžené z dopravních staveb, následně  zpracovat návrh 
příslušné nájemní smlouvy a po jeho zpracování jej předložit ke schválení radě 
města. 

Termín: 20. 10. 2009
Průběžně plněno. 
 

474/09 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
v rámci získání územního rozhodnutí na stavbu komunikace"Nová 
Pastýřská ulice - DUR" 



Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora pro rozvoj a územní plánování, 
uzavřít smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a Telefónica O2 Czech Republic, a. 
s., Praha. 

Termín: 31. 10. 2009
Průběžně plněno. Smlouvy za SML jsou podepsány a v současné době 
předány  k podpisu druhým smluvním stranám. KT: 20. 12. 2009 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
655/07 Rozvojová strategie pro MML na léta 2008 – 2010 

 
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
zveřejnit jednotlivé výstupy tohoto strategického dokumentu, 

T: 01/08

zajistit postupnou realizaci opatření ze strategického dokumentu, 
T: od 01/08

Průběžně plněno. KT: 2/2010 
 

325/08 Strategie dalšího provozu a rozvoje IS SML s důrazem na připravenost 
pro projekt „Otevřené město“ 
        

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
aby ve spolupráci se správcem IS MML připravil a navrhl strategické změny IS 
MML nutné k implementaci opatření projektu Otevřené město či snižující náklady 
na běžný provoz systému. 

T: 11/07
Průběžně plněno, bude předloženo RM 1. 12. 2009. KT: 12/09 
 

387/08 Záměr vstupu města Jablonec n. Nisou, jako akcionáře do DPML, a. s. 

řediteli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi 
připravit všechny příslušné podklady pro realizaci tohoto záměru a předložit 
potřebné dokumenty ke schválení valné hromadě. 

T: 9/08

Průběžně plněno. Čeká se na vyjádření jabloneckého zastupitelstva, které 
musí schválit pro realizaci zastupitelstva potřebné dokumenty, usnesení bude 
následně zasláno JUDr. Šoljakovi jako další doplňující materiály k zapsání 
do OR. 

675/08 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti – projednání a schválení investičních záměrů 
v areálu městského stadionu 

jednatelům společnosti, Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, 
poskytnout z pozice vlastníka areálu maximální součinnost při realizaci 
uvedených    projektů 

Průběžně plněno. 

 
679/08 Liberecká IS, a. s. – předložení souhrnné zprávy k projektu: Digitální 



technická mapa města Liberec  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
zajistit vypracování dodatku ke smlouvě na aktualizaci dat digitální technické 
mapy města Liberce, jehož součástí bude mimo jiné přesná definice pojmu 
„grafický prvek“. Jeho další podstatnou součástí bude i ceník za vkládání, správu 
a export těchto „grafických prvků“ včetně činností, které vyplývají z plnění 
smlouvy o aktualizaci digitální technické mapy města Liberce. Tento dodatek 
bude předložen ke schválení Radě města Liberec. 

Termín: 3/2009

Průběžně plněno. Jsou vedena intenzivní jednání s firmou LIS, a.s. T:01/2010
 

256/09 Změna usnesení č. 136/09  

Letní amfiteátr -změny projektu, zahájení přípravy pro podání žádosti 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor EU, vypsat VZ na zpracovatele žádosti a administrátora projektu.  

Termín: 8/2009
Průběžně plněno. 
 

257/09 Změna usnesení č.137/09  

Park Prokopa Holého – změny projektu, zahájení přípravy pro podání 
žádosti 

Rokle Zborovská, Sukovo náměstí – změny projektu, zahájení 
přípravy pro podání žádosti 

 
Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor EU, 
vypsat veřejné zakázky na zpracovatele žádosti a administrátora projektu. 

Termín kontrolní: 5/2009
Průběžně plněno. 

 
258/09 Změna usnesení č. 138/09 

„Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci 
vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – změny 
projektu, zahájení přípravy pro podání žádosti 

„ZŠ Lesní – úprava dvora“ – změny projektu, zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor fondů EU, 
vypsat VZ na zpracovatele žádosti a administrátora na oba projekty. 

Termín: 5/2009

Průběžně plněno. 
 

355/09 Plán oprav mostních konstrukcí na rok 2009 

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



vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění 
výše stanovených úkolů, 

Termín: rada města v 08/2009
Průběžně plněno. 
 

356/09 Plán oprav místních komunikací na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění 
výše stanovených úkolů, 

Termín: rada města v 08/2009

Průběžně plněno. 
 

469/09 "MŠ Kamarád - realizace úspor energie" - schválení vypsání veřejné 
zakázky na stavební práce 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu: 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh smlouvy o dílo 

Termín: 09/2009
Průběžně plněno. KT: 11/09 
 

519/09 Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2010 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
pokračovat v přípravě rozpočtu SML na rok 2010 v souladu s Harmonogramem 
schváleným usnesením rady č. 373/09. 

 

Průběžně plněno. 
 

 



Nesplněna jsou usnesení: 
 
523/09 Výměna bezbariérových bytů 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu se Skopovým Adolfem a Laurenčíkovou Ivetou. 

Termín: 10/2009
 
Nesplněno (nepřítomnost nájemníků). T:11/09 
 

640/09 Stanovisko České republiky – Ministerstva financí k uzavření koncesní 
smlouvy v rámci projektu "Provozování Městského stadionu Liberec" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Zastupitelstvu města Liberec koncesní smlouvu ke schválení.  

Termín: 29. 10. 2009
Staženo z programu, bude předloženo ZM 11/09 
 

 
 


