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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
únor 2009 

V měsíci   ú n o r u 2009 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

 
Splněna jsou usnesení: 
77/08 Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2007 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit radě města zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2008. 

T: 02/2009 

 
628/08 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 

Sportovního areálu Ještěd – Schválení zadávacích podmínek na 
dodavatele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
po ukončení výběrového řízení a vyhodnocení obdržených nabídek předložit   
radě města ke schválení výsledek tohoto výběrového řízení. 

T: 28. 2. 2009 

 
646/08 Ukončení platnosti nájemní smlouvy mezi SML a Ing. Karlem Mužákem 

na provozování kin Lípa a Varšava 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zpracovat podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na další využití kina Varšava. 

T: 2/2009 

 
35/09 Úprava Soukenného náměstí – návrh dohody o spolupráci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
následně vyzvat společnost Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o. k pokračování 
prací na dalším stupni projektové dokumentace, 

Termín: 28. 2. 2009 - kontrolní 

 
46/09 Výpůjčka movitého majetku 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. 

Termín: 2/2009 

 
61/09 MFRB – přijetí daru pozemků  a inženýrských sítí v k.ú. Staré 

Pavlovice, Liberec  

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit příslušné návrhy majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 2/2009 
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62/09 MFRB – úprava vodovodního řadu v k.ú. Dolní Hanychov a jeho 
následné předání SVS a. s. 

 Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
předložit návrhy na financování úpravy vodovodního řadu, kamerové prohlídky     
kanalizace a osazení vodoměrných soustav na jednotlivých přípojkách v ul. Písecká, 
Prachatická, Krumlovská z rozpočtu Městského fondu rozvoje bydlení ke schválení 
v zastupitelstvu města, 

Termín: 2/2009 

 
63/09 Orientační plán zimní údržby městských komunikací platný pro období 

konání MS 2009 

Ing. Tomášovi Poznerovi, výkonnému řediteli Technických služeb města Liberec, 
a.s.,  
zabezpečit realizaci zimní údržby předmětných ploch a komunikací v Liberci 
v období konání MS 2009, a to v rozsahu a způsobem daným tímto operačním 
plánem. 

 
64/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 26. 2. 2009 

 
65/09 Úhrada poplatku za faktické užívání části pozemku p.č. 1487/1, k.ú. 

Ruprechtice formou splátek 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
písemně informovat žadatele o schválení úhrady poplatku formou splátek. 

 

Termín:16. 2. 2009 

 
68/09 FC SLOVAN LIBEREC a.s. – plán oprav 2009 

 Ing. Josefovi Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat o schválení plánu oprav FC SLOVAN LIBEREC a. s. 

Termín: 6. 2. 2009 

 
70/09 Cenový návrh služeb na rok 2009 , předložený společností .A.S.A. 

Liberec s. r. o. jako Příloha č. 1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění 
odpadů - změna přílohy 
 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít novou Přílohu č.1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění TKO ze dne 11. 12. 
2006, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností .A.S.A. Liberec s. r. 
o.  

Termín: Neprodleně 

 

73/09 Stanovisko Statutárního města Liberec k žádosti o změnu zřizovatele 
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit stanovisko k žádosti o zápis právnické osoby DOCTRINA – základní 
škola, s. r. o. do rejstříku škol a školských zařízení, k podpisu primátorovi města 
Liberec. 

Termín: Neprodleně 

 
76/09 Schválení předložení  zadání 39. změny územního plánu města Liberec 

ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 39. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 2. 2009 

 

77/09 Vystavení směnky k odkupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a návrh na vystavení 
směnky k odkupu ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 2. 2009 

 
79/09 Pronájem nebytového prostoru - plynové kotelny a plynových kotlů 

v budově Uranu, tř. 1. máje 108, Liberec 3 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
podepsat nájemní smlouvu s firmou NELI servis s. r. o., Klášterní 954/5, Liberec, na 
dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou a podniknout 
veškeré kroky k jejímu naplnění. 

Termín: Neprodleně 

 
80/09 Souhlas s umístěním sídla společnosti Sportovní areál fotbal, a. s. 

v budově radnice 

Ing. Jiřího Kittnera, primátora města, 
vystavit prohlášení se souhlasem s umístěním sídla společnosti Sportovní areál 
fotbal, a. s., IČ 27128636, v budově nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1. 

Termín: 28. 2. 2009 

 
83/09 MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Starý Harcov, 

Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
 předložit příslušné návrhy majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu  
města. 

Termín: 02/2009 

 
84/09 Návrh na uzavření mandátních smluv na řízení projektů EU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů:  
zajistit zpracování a podpis příslušných mandátních smluv na řízení projektů, 

Termín: Neprodleně 
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89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, 
jmenovat na jednotlivých odborech osoby odpovědné za dodržování schváleného 
principu odpovědnosti  

Termín: 28. 2. 2009 

 
89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi 
projednat se starostou městského obvodu Vratislavice přijetí stejných principů 
uplatňování DPH i na Městském obvodě Vratislavice (SML i MOV jsou jedním 
daňovým subjektem)   

Termín: 28. 2. 2009 

 
90/09 Implementace a správa nové verze SAP 

 JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit vypsání otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Upgrade IS 
SAP a jeho další podporu“ dle schválené zadávací dokumentace, 

 
Termín: vypsání do 28. 2. 2009 

Vyhodnocení dle průběhu řízení předpoklad do 30. 4. 2009 

 
90/09 Implementace a správa nové verze SAP 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi SML, a Ing. Ondřeji Červinkovi, předsedovi  
představenstva Liberecké IS, a. s.,  

uzavřít Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky ve schváleném znění 

Termín: 20. 2. 2009 

 
91/09 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: 27. 2. 2009 

 
95/09 Odvolání a jmenování členů Rady Divadla F. X. Šaldy 

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

Termín: Neprodleně 

 

98/09 Platový postup do vyššího platového stupně a změna osobního příplatku 
ředitelky Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace, Mgr. Vladimíry Kulichové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  

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

Termín: Neprodleně 
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104/09 Prodloužení nájemní smlouvy a smluv o ubytování 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 vydat pokyn k sepsání dodatku k nájemní smlouvě s Krajíčkem Jiřím, 

 
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Pěkníkovou Jelenou, Grundzovou Jitkou, 
Vondráčkovou Naděždou, Menclem Miroslavem, Kverkovou Janou, Profousem 
Lubomírem a Babiakovou Emilií. 

Termín: 02/2009 

 

105/09 Přidělení bytů, přidělení náhradního bytu a výměna bytů v domech 
s pečovatelskou službou 

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

Termín: 02/2009 

 
112/09 Projekt Rozvoj dopravy v klidu – situační zpráva a návrh řešení 

Ing. Pavlu Bernátovi, členu Rady města Liberec a předsedovi představenstva 
TSML,  a. s.: 
projednat systémovou změnu řešení dopravy v klidu ve městě Liberci dle této 
situační zprávy v komisi dopravy rady města 

 
informovat Zastupitelstvo města Liberec o změně situace, důvodech a možnostech 
nového řešení dle situační zprávy. 

Termín: V nejbližších možných termínech. 
 

112/09 Projekt Rozvoj dopravy v klidu – situační zpráva a návrh řešení 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec návrh na zrušení usnesení č. 178/08. 

Termín: Neprodleně 

 

113/09 Režim užívání služebních vozidel a stanovení ročních finančních limitů 
na pohonné hmoty 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
aktualizovat dohody o užívání uvedených služebních vozidel pro služební i 
soukromé účely. 

Termín: Neprodleně 

 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
209/07 Komplexní program rozvoje školských a kulturních příspěvkových 

organizací zřizovaných Statutárním městem Liberec 
 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
 předložit radě města pravidla „Fondu pro financování investic příspěvkových   
organizací“ ke schválení. 

  T: 06/2007 
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345/08 Odpisy příspěvkových organizací Statutárního města Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
ustavit Fond pro financování rozvoje příspěvkových organizací školského a 
kulturního zaměření. 

T: 31. 12. 2008 
 

396/08 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
připravit a zpracovat návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele                   
stavebních prací, včetně návrhů na složení komise pro otevírání obálek a 
hodnotící  komise a po jejich zpracování je předložit ke schválení radě města 
     

      KT: 31.7.2008 

 
505/08 Změna ekonomického systému MML 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
předložit radě města podklady a zadávací dokumentaci pro realizaci výběrového 
řízení na implementátora změny. 

T:  10/08 

 
533/08 Výzva k zaplacení kupní ceny nemovitostí ve vlastnictví firmy 

EURIDIKA Bohemiae, s. r. o. 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
vyzvat firmu EURIDIKA Bohemiae, s. r. o. k zaplacení kupní ceny nemovitostí 
budova č.p. 414, ul. Klicperova, Liberec 4, pozemky p.č. 1156 a p.č. 1157, k. ú. 
Liberec, dle kupní smlouvy č.j. 2504/05/0056 ze dne 3. 1. 2006. 

T: 31. 10. 2008 
 

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 

 
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 
 

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 
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Termín: 1/2009 
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Částečně jsou splněna usnesení: 
  
  

  

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
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  
Částečně splněno. Běží odvolání 1. uchazeče na ÚHOS. T: 03/09 

                   
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 
Částečně splněno. Je svoláno jednání odborné pracovní skupiny na 11.3. 2009 

(členové OPS byli mimo Liberec). T: 03/09 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
667/08 Tramvajová trať Fügnerova – Dobiášova. Zřízení věcných břemen 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit zpracování výše uvedených smluvních dokumentů a následně je předložit 
k podpisu. 

Termín kontrolní: 2/2009 
Průběžně plněno. KT: 12/09 

 
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 
zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2009:  
do rozpočtu odboru rozvojových projektů - výdajová část, částku na pokrytí nákladů 
projektu, a to ve výši 25,985.690,- Kč, 
do rozpočtu odboru rozvojových projektů - příjmová část, dotace, a to ve výši 
24,036.763,- Kč. 

Termín: 28. 2. 2009 - kontrolní 

Průběžně plněno. KT: 31.3. 2009 

 
60/09 Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit uzavření smlouvy o dílo na projekt „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních    
cest – I. etapa“ dle výsledku výběrového řízení, 

Termín: 28. 2. 2009 
Průběžně plněno. T: 03/09 

 
92/09 Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce 97 ks kompostérů K 390 Ing. Monice 
Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb.  

Průběžně plněno. 
 

108/09 Organizační zajištění realizace IPRM Liberec – zóna Lidové Sady 

Bc. Jiřímu Pilnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru   
Koordinátor dotací EU, 
zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele výběrových řízení pro IPRM, 

Termín: Neprodleně 

Plněno průběžně. Probíhá komplementace VŘ před vyhlášením. 

 
Bc. Jiřímu Pilnému, pověřenému zastupování, funkce vedoucího odboru   
Koordinátor dotací EU, 
realizovat tvorbu projektové žádosti a její podání v rámci běžící  výzvy ROP 2.1. 

Termín: Neprodleně 
Plněno průběžně. Probíhá tvorba zadání projektu 

 
111/09 
 

Smlouva o dílo č. 4210/06/0009 – Dodatek č. 2 - Údržba městského 
majetku 
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
připravit příslušný smluvní dokument a předložit jej smluvním stranám k jeho 
podpisu. 

Termín: Neprodleně 

Průběžně plněno. KT: 31.3. 2009 

 
112/09 Projekt Rozvoj dopravy v klidu – situační zpráva a návrh řešení 

Ing. Pavlu Bernátovi, členu Rady města Liberec a předsedovi představenstva  
TSML, a. s.: 
připravit v souladu s platnou legislativou na úseku zadávání veřejných zakázek 
návrh smluvního zajištění fungování parkovacího systému ve městě i po skončení 
stávajícího smluvního vztahu s TSML, a. s. 

KT: 09/09 

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
5/06 Rekonstrukce a rozšíření Pilínkovské ulice 

 
Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, (Ing. Fuchsovi) 
po přidělení finančních prostředků zahájit přípravy na realizaci akce a akci 
realizovat. 

 
T: 03/06 – kontrolní 

Průběžně plněno. KT: 06/09 
 

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: 04/09 
 

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 
 

Plněno průběžně. T: 26.3. 2009 

 
574/08 Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky - výběr technického dozoru 

investora  (TDI) 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
po ukončení výběrového řízení na zakázku Liberec – Zlaté Návrší – sanace 
skládky – výběr TDI, předložit radě města ke schválení výsledky  tohoto 
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výběrového řízení. 
 

 T: 12/2008 

Průběžně plněno. 
 

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. KT: 30. 4. 2009 

 
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. 
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Nesplněna jsou usnesení: 
36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:  
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů, zajistit zpracování zadávacích  
podmínek pro výběr odborného konzultanta a následně zajistit jeho výběr,  

Termín: 2/2009 

Nesplněno. T: 03/09 

 
36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2009 výdajové části  
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu finanční částku na pokrytí nákladů 
spojených s činností vybraného odborného konzultanta v roce 2009 
v předpokládané výši 300 tis. Kč. 

Termín: 2/2009 – kontrolní. 

Nesplněno – není dotace. KT: 12/09 

 
71/09 Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 

v provozu městské hromadné dopravy s Dopravním podnikem města 
Liberce, a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit  Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s. 
k  projednání do zastupitelstva města. 

Termín: 26. 2. 2009 
Nesplněno. T: 03/09 

 
75/09 Schválení předložení zadání 25. změny územního plánu města Liberec 

ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh zadání 25. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 2. 2009 
Nesplněno. T: 26. 3. 2009 

 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
135/08 Projekt: „Zelené srdce Liberce - úpravy lesních cest - I. etapa“ 

  Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v případě přiznání dotace zajistit zařazení projektu do rozpočtu odboru 
rozvojových projektů ve výdajové i příjmové části. 

T: 06/2008 – kontrolní 
Nesplněno – není dotace. KT: 12/09 

 
406/08  

Projekt „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci 
v Euroregionu Nisa“ 
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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 
Nesplněno – není dotace. KT: 12/09 

 
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 

Nesplněno – není dotace. KT: 12/09 
 

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. KT: 12/09 

 
 




