
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 5. 3. 2009 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2009 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracoval:  Anna Zelenková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 
 

 



 
Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

leden 2009 

V měsíci   l e d n u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

 
Splněna jsou usnesení: 
485/08 Odvolání paní Emílie Chrástecké z funkce ředitelky Mateřské školy 

„Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace. 
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy 
„Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace 

          Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit předání odvolávacího dekretu ředitelce Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec,     
Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace. 

T: leden 2009

 
691/08 Jmenování ředitelky Mateřské školy "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 

446/29, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, 
Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace, 

Termín: 1/2009 
předložit radě města ke schválení platový výměr ředitelky Mateřské školy „Jablůňka“, 
Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace. 

Termín: 13. 1. 2009

 
698/08 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

obchodní společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., o změně 
smluv 

  Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva, 
Dopravní podnik města Liberce, a. s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 
47311975 zajistit zapracování schválené změny do stanov a vyhotovení stanov v aktuálním 
úplném znění a zajistit dodání příslušných dokladů k založení do spisu a do sbírky listin 
Obchodního rejstříku. 

Termín: 1/2009

704/08 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009

 
706/08 Pronájem objektu č. p. 285, ul. Frýdlantská (kino Varšava), včetně 

vybavení 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
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zveřejnit záměr pronájmu objektu č. p. 285, ul. Frýdlantská (kino Varšava), včetně 
vybavení a předložit radě města ke schválení příslušnou nájemní smlouvu. 

Termín: 20. 1. 2009

 
1/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu  odboru rozvojových projektů,  
připravit a následně předložit výše zmíněný smluvní dokument k podpisu. 

Termín: 1/2009

 
1/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem V. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009

 
2/09 Kino Lípa – žádost o úpravu smluvního ustanovení  

 
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 

zajistit uzavření Dohody o úpravě práv a povinností ze smlouvy o nájmu a koupi najaté 
věci č. 1400/98/020 mezi Statutárním městem Liberec a panem Michalisem Dzikosem. 

Termín: 1/2009

 
3/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 

Sportovního areálu Ještěd. Schválení výsledků výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
podepsat a následně zajistit odeslání příslušného rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky, a to vítězi výběrového řízení, společnosti STRABAG a. s., IČ: 
60838744, Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha, 

Termín: Neprodleně

 
4/09 Fórum Liberec - žádost investora o spolupráci při zajištění financování 

2. etapy výstavby 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit „Oznámení o postoupení“ ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009

 
5/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
- předložit žádost o prodloužení lhůty ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009
 

- předložit návrh na zrušení usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

Termín: 29. 1. 2009 
 
- předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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Termín: 29. 1. 2009

 
6/09 Prodej podílu  19689/20000 budovy čp. 517, 785, 786, 787, ul. 

Vrchlického, Na Valech, Liberec 14 

    Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
zaslat nabídku spoluvlastníkům předmětné budovy. 

Termín: 16. 1. 2009

7/09 Úprava podmínek  - prodej objektu č.p. 441 ul. Srbská, Liberec 11 

     Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
vyhlásit výběrové řízení. 

Termín: 16. 1. 2009

9/09 Prominutí části dluhu – Jan Krenk, V Jámě 1179/6, Děčín 4 

  Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit žádost k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009

13/09 Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. pro Mateřskou školu "Pohádka", 
Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace, zřizovanou 
Statutárním městem Liberec 

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

 Termín: Neprodleně

 
14/09 Platový výměr Bc. Hany Piňkové, ředitelky Mateřské školy "Jablůňka", 

Liberec, Jabloňová 446/29 , příspěvkové organizace 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy 

Termín: Neprodleně

15/09 Platební kalendář příspěvku na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec na 1. 
pololetí roku 2009 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit Františka Dáňu, ředitele DFXŠ Liberec, s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně

19/09 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: 23. 1. 2009
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20/09 Výpůjčka nebytových prostor 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
předat organizaci uvedené prostory a sepsat s organizací smlouvu o výpůjčce  

Termín: 1/2009 
 

23/09 Návrh dohody o užívání služebního vozidla pro příspěvkové organizace 
města 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
seznámit s dohodou o užívání služebního vozidla ředitele příspěvkových organizací, kteří 
zajistí její uzavření s příslušnými zaměstnanci 

Termín: Neprodleně

24/09 Prodloužení výpůjčky movitého majetku – uměleckých děl 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení technické správy budov, 
připravit k uzavření příslušné dodatky ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 a Z 28/2004. 

Termín: 1/2009

25/09 Jmenování vedoucího odboru technické správy veřejného majetku 
Magistrátu města Liberec a jmenování vedoucí odboru správního a 
živnostenského Magistrátu města Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování obou nových vedoucích odborů podle zákona. 

Termín: Neprodleně

26/09 Změna způsobu vyplácení dávek v hmotné nouzi odborem sociální péče 
MML 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
uzavřít smlouvu o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi s tímto vybraným 
dodavatelem.   

Termín: Neprodleně

27/09 Pronájem nebytového prostoru – plynové kotelny a plynových kotlů 
v budově Uranu, tř. 1. máje 108, Liberec 3 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- uzavřít nájemní smlouvu s firmou NELI servis, s. r. o., Klášterní 954/5, Liberec 1, na 
nebytové prostory o výměře 51 m2 včetně 2 ks plynových kotlů v  budově Uran, tř. 1. máje 
108, Liberec3, od 1. 2. 2009 na dobu určitou od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009, 

Termín: Neprodleně

- zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu prostoru (kotelny), o výměře 51 m2 v  budově 
Uran, tř. 1. máje 108, Liberec3, od 1. 2. 2009 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou. 

Termín: Neprodleně

28/09 Jmenování do funkce manažera prevence kriminality 
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Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit jmenování do funkce manažera prevence kriminality zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009
 

30/09 Projektová dokumentace k předpokládaným projektům s využitím 
státní účelové dotace na MV ČR na rok 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstvu města dne 29. 1. 2009. 

Termín: 29. 1. 2009
 

31/09 Žádost o použití znaku města 

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

Termín: Neprodleně
 

32/09 Hodnocení 11. zasedání zastupitelstva města konaného 11. prosince 2008

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec, 
které se konalo dne 11. prosince 2008, primátora, náměstky primátora a tajemníka 
MML. 

 

33/09 Trvalé pozvání starosty MO Liberec - Vratislavice n. N. na jednání RM 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
oznámit Úřadu MO Liberec – Vratislavice n. N. termíny zasedání rady města.  

T: Neprodleně
 

34/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem III. ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009

35/09 Úprava Soukenného náměstí – návrh dohody o spolupráci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
informovat společnost Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., o celkovém stanovisku města 
ke studii úpravy Soukenného náměstí a vyzvat ji k dopracování předložené studie a 
následně ji předložit ke schválení radě města, 

Termín: 31. 1. 2009 - kontrolní
 

37/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 29. 1. 2009

38/09 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se společností SAL, s. r. o. 
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Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se společností Sportovní areál Liberec s. r. o., 
v předloženém znění.  

Termín: 31. 1. 2009

39/09 Návrh na vydání 50. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh 50. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání 
na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 1. 2009

40/09 Přidělení bezbariérových bytů 

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

Termín: 1/2009

41/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a schválení 
podnájmu 

    Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Jirkovou Zojou, Jeriovou Markétou, Krůškem Jiřím, Murgovou 
Žanetou, Ing. Dohnálkovou Stanislavou a Plachým Ondřejem 

Termín: 1/2009 
   Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

zaslat p. Ježkovi souhlas s podnájmem. 
Termín: 1/2009

 
42/09 Přidělení bytů a přidělení náhradního bytu v domech s pečovatelskou 

službou  

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

Termín: 1/2009

43/09 Schválení Ubytovacího a domácího řádu pro ubytovnu Kateřinská č.p. 
156, Liberec XVII 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit seznámení ubytovaných osob s novým Ubytovacím a domácím řádem 
prostřednictvím pracovníků občanského sdružení NADĚJE. 

Termín: Neprodleně

 
45/09 Smlouva o převedení činnosti základní školy 

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

Termín: 29. 1. 2009

47/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec pro 1. vyhlášené kolo roku 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 29. 1. 2009
 

50/09 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích v době konání „FIS mistrovství 
světa v klasickém lyžování Liberec 2009“ 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tuto vyhlášku zastupitelstvu města. 

Termín: 29. 1. 2009
 

52/09 „Smlouva o nájmu nemovitosti č. ULB/4694/Lib/2008“, jejímž 
předmětem jsou pozemky sloužící jako parkoviště č. 697/2 a č. 697/3 
(vedené jako manipulační plocha) v k. ú. Novina u Liberce (výpřež) 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
písemně informovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o negativním 
stanovisku k novému návrhu „Smlouvy o nájmu nemovitostí č. ULB/4694/Lib/2008“, 
jejímž předmětem jsou pozemky sloužící jako parkoviště č. 697/2 a č. 697/3 (vedené jako 
manipulační plocha) v k. ú. Novina u Liberce (výpřež). 

Termín: 1/2009 
 

53/09 Pronájem objektu č.p. 285, ul. Frýdlantská (kino Varšava), včetně 
vybavení 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy na pronájem objektu č.p. 285, ul. Frýdlantská 
(kino Varšava), včetně vybavení. 

Termín: 27. 1. 2009

54/09 Dočasné bezplatné poskytnutí optických tras v majetku SML - MS 2009 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit prostřednictvím Liberecké IS, a. s. příslušné smluvní dokumenty k těmto 
výpůjčkám a předání předmětů výpůjčky oprávněným subjektům.  

Termín: Neprodleně, doba výpůjčky od podpisu obou smluvních stran do 15. 3. 2009

 
55/09 Návrh na úpravu platu ředitele Městské policie Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit vypracování a předání příslušného platového výměru Mgr. Krajčíkovi. 
 

Termín: Neprodleně

 
56/09 Dohoda o spolupráci s HZS Libereckého kraje o zajištění bezpečnosti 

při MS 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat tuto dohodu, 
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JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
ve spolupráci s oddělením krizového řízení odboru kanceláře tajemníka, zajistit naplnění 
této dohody. 

Termín: do 31. 1. 2009

58/09 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2008 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí 2008“ zastupitelstvu 
města dne 29. 1. 2009. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
530/08 Výstavba 254 b. j., Zelené údolí, Liberec - MS 2009 

Nájem a koupě středotlakého plynovodu -  II. Etapa 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,   

po schválení „Kupní smlouvy o úplatném převodu plynárenského zařízení“ 
zastupitelstvem města předložit tuto smlouvu k jejímu oboustrannému podpisu. 

T: 01/2009

 
686/08 Přidělení bezbariérového bytu 

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

Termín: 12/2008
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Částečně jsou splněna usnesení: 
655/08 Veřejná zakázka - Správa a provozování  Metropolitní sítě optických 

vláken  města Liberce 

         JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit vypsání této zakázky, posouzení nabídek a předložení výsledku řízení ke 
schválení radě města. 

T: Bezodkladně, kontrola 1/09

Splněno částečně (do 28.2. bude podepsána smlouva). T: 02/09

22/09 254 b. j. Zelené údolí, Liberec 2009 - pronájem budov 

         Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
podepsat nájemní smlouvu s možností dalšího podnájmu 

Termín: 1/2009

Splněno částečně, smlouva připravena k podpisu. T: 02/09

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
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
Splněno částečně. RM bude informována o postupu a další strategii. T:  04/09

 
552/08 Založení projektu interregionální spolupráce „Projekt zvýšení 

absorpční kapacity regionu Liberec“ 

        Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
zajistit realizaci tvorby žádosti do příslušného operačního programu. 

T: neprodleně
Částečně splněno. Projekt založen, plní se průběžně. KT:03/09
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
61/08 Cyklostezky – uplatnění žádosti o dotaci 

         Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení akce, 

T: 01/2009

Průběžně plněno. Dle podmínek je závěrečné vyhodnocení do 06/09. Vyúčtování 
splněno T:06/09

 
625/08 Tramvajová trať v úseku Promenáda – U Lomu – záměr výkupů 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zahájit jednání s dotčenými vlastníky nemovitostí o jejich výkupu a následně předložit 
příslušné návrhy majetkoprávních operací k projednání v orgánech města, 

T: Neprodleně, 31. 1. 2009 – kontrolní

Průběžně plněno. Jednání zahájena. KT: 30.06.2009

 
705/08  

Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku Liberec - 
Zlaté Návrší - sanace skládky. Schválení návrhu financování na akci 
Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky 

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí, 
předložit radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení rozhodnutí o přijetí 
dotace a návrh financování, včetně spoluúčasti města , na realizaci akce Liberec – Zlaté 
Návrší – sanace skládky. 

Termín: 1/2009  
Průběžně plněno. Odvolání 1. uchazeče na ÚOHOS. KT: 02/09

3/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd. Schválení výsledků výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
po naplnění všech náležitostí předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového 
řízení, společností STRABAG a. s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha, 
k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

Termín: 31. 1. 2009 – kontrolní
Průběžně plněno. KT: 02/09

 
 
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 T: 02/09
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33/08 Integrovaný plán rozvoje města – zóna Lidové sady 

         Bc. Jiřímu Pilnému, koordinátorovi dotací,  
po schválení přípravy zónového integrovaného plánu rozvoje města „Lidové sady“ v 
zastupitelstvu města, zajistit jeho zpracování dle platných pokynů aktuální výzvy 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - oblast podpory 2.1 Rozvoj 
regionálních center. 

T: 02/2008 – kontrolní
Průběžně plněno. Probíhá SEA (posouzení vlivu konceptu na živ. prostředí)

526/08 Užívání lesních komunikací na Ještědu 

  Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
dojednat s Lesy České republiky, s.p., podrobné podmínky smluvních vztahů a následně 
předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení radě města. 

T : 31. 10. 2008 – kontrolní

Průběžně plněno. KT: 03/09

 
576/08 Projednání operačního plánu zimní údržby místních komunikací města 

Liberce pro zimní období 2008/2009 

        Ing. Tomášovi Poznerovi, výkonnému řediteli Technických služeb města 
Liberce a.s., 
zabezpečit realizaci zimní údržby místních komunikací v Liberci pro období 2008/2009 
v rozsahu daném tímto operačním plánem. 

T: Průběžně

Průběžně plněno. T: 02/09

 
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. T: 02/09
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Nesplněna jsou usnesení: 
62/08 Bezpečné parkování pro handicapované 

         Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
- v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení akce, 

T: 01/2009 

Žádost o dotaci podána, nebyla poskytnuta. Vypustit ze sledování.
 

63/08 Bezpečnostní prostředky pro mateřské školy 

          Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
- v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení akce, 

Dotace nebyla přidělena. Vypustit ze sledování.
 

406/08 Projekt „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci 
v Euroregionu Nisa“ 
          Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových  projektů, ve výdajové 
části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku ve výši odpovídající   282.608,-- EUR. 

Termín kontrolní: 1/2009

Není splněno - není dotace. Oddělení rozpočtu a financování zahrnuje dotace 
až po jejich přijetí. T: 02/09

 
408/08 Zachování varhanní hudby pro další generace 

          Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky: 
V případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových projektů, ve výdajové 
části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku na zajištění předfinancování projektu ve výši 
206.000,-- EUR. 

Termín kontrolní: 1/2009

Není splněno - není dotace. Oddělení rozpočtu a financování zahrnuje dotace 
až po jejich přijetí.  T:02/09

 
677/08 Projekt „Zavedení Územně analytických podkladů ORP LIBEREC“ – 

přijetí dotace 

          Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit v rozpočtu města pro rok 2009 prostředky na projekt ve výši 453.000,- Kč 
v příjmové části – přijetí dotace. 

Termín: 1/2009 
Nesplněno – není dotace. Oddělení rozpočtu a financování zahrnuje dotace až po 

jejich přijetí. T:02/09

 
8/09 Změna nájemní smlouvy na výpůjčku 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
uzavřít Smlouvu o výpůjčce vzájemně užívaných pozemků mezi Statutárním městem Liberec 
a Sportovním klubem Ještěd. 

Termín: 30. 1. 2009
Nesplněno. Chybně podaná žádost. T: 31.3. 2009
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35/09 Úprava Soukenného náměstí – návrh dohody o spolupráci 

   Ing. Arch. Ivaně Vitoušové, předsedkyni odborné pracovní skupiny pro městský 
mobiliář,  

svolat pracovní skupinu pro městský mobiliář a předložit ji studii „Návrh úpravy 
Soukenného náměstí“ k projednání, 

Termín: Neprodleně
Někteří členové OPS jsou mimo ČR. T: 28.2. 2009

 

 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
336/06 Bazény v ZŠ 

        Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
zadat zpracování příslušné dokumentace za účelem přípravy a realizace akcí 
„Rekonstrukce bazénu v ZŠ Ještědská“ a „Modernizace bazénu v ZŠ Sokolovská“ a 
přípravy „Rekonstrukce tělovýchovného pavilonu v ZŠ Švermova“, která povede 
k vydání příslušných stavebních povolení. 

T: kontrolní 31. 1. 2007
Nesplněno, rozpočtem řešeny havarijní stavy objektů a spoluúčast na dotacích. 

T: 31.1.2010

387/06 REGIOTRAM NISA Plán realizace Projektu RTN-1 
         Ing. arch. Jaroslavu Bílkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,  (Ing. 
Kolomazníkovi) 
ve spolupráci s koordinátorem RTN zahájit a koordinovat investiční přípravu, 

T: 08/06
Projekt RTN-1 je projektem Libereckého kraje. LK pozastavil realizaci projektu. 

Z tohoto důvodu doporučujeme vypustit ze sledování. Realizace akcí 
REKONSTRUKCE TT a ZHOTOVENÍ NOVÉ TT DO ROCHLIC probíhá 

průběžně za spolupráce SML a DPML.

590/08 Návrhy na změnu územního plánu města Liberec 

        Ing. Ivo Palouše, náměstka primátora, 
k předložení návrhů na  změnu územního plánu města Liberec do projednání  
v zastupitelstvu města. 
 

Nesplněno. Nový termín: 03/09

652/08 Rozšíření pěší zóny v oblasti náměstí Dr. E. Beneše, ulice 5. května a 
ulice Pražská 

        Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit komplexní realizaci tohoto rozšíření pěší zóny. 

T: 31. 12. 2008 
Nesplněno. Z důvodů klimatických podmínek a pro konání MS 2009 odloženo. 

T:03/09

 


