
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009  

 

Zpracoval: Věra Myslivcová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka - organizační odděleni 

telefon: 48 524 193 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 
217/08 – Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – D   Termín: duben 2009 
179/08 – Refinancování stávajících závazků    Termín: červen 2009 
193/08 – Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb, navýšení rozpočtových nákladů,  

ul. Norská       Termín: červen 2009 
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  33/08 - Koncesní projekt na provozování areálu Městského stadionu v Liberci 

         Termín: červen 2009 

 26/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací      Termín: červen 2009 

 27/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových
       Termín: červen 2009 

 28/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření   Termín: červen 2009 

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

Termín: červen 2009 

195/08 - Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého ústavu a dětského domova 
Liberec, příspěvkové organizace   Termín: prosinec 2009 

   3/09 - Majetkoprávní operace – prodeje pozemků   Termín: prosinec 2009 
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PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA ZA I. ČTVRTLETÍ 2009 

Kontrola pln ění usnesení s termínem splnění v měsíci  l e d n u  2009 

195/08 - Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého ústavu a dětského domova 
Liberec, příspěvkové organizace 
N. Jozífkové, náměstkyni primátora, bylo uloženo 
zajistit ohlášení Krajskému úřadu Libereckého kraje zřízení zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 

Úkol trvá.  
Průběžně plněno, probíhají jednání.   
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení 31. 12. 2009. 

 
214/08 - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr 

majetkoprávního vypořádání 
Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
po dokončení jednání o majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výše uvedenou akcí 
připravit návrhy jednotlivých majetkoprávních operací ke schválení v zastupitelstvu města.  

Úkol trvá.  
Podklad pro ohlášení, zřizovací listina schválena.    
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení duben 2009. 

 
238/08 - Městský fond rozvoje bydlení  

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo  
z a j i s t i t 
1) za předpokladu schválení a převedení finančních prostředků z rozpočtu města do 

Městského fondu rozvoje bydlení na r. 2009 zveřejnění „Výzvy k podání žádostí pro 
poskytnutí příspěvku z Městského fondu rozvoje bydlení“, 

2) uzavření příslušného smluvního dokumentu o přidělení dotace s Družstvem VLČÍ VRCH, 
IČ 273 01 036, se sídlem Ruprechtická 732/8, Liberec 1. 

S p l n ě n o . 
 

Kontrola pln ění usnesení s prodlouženým termínem splnění v měsíci  l e d n u  2009 

206/07 - Transformace právní formy OC FIS NORDIC WSC 2009 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, a zástupci Statutárního města Liberec v OC FIS 
bylo uloženo:  
- zaregistrovat OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009, z. s. p. o., 
- ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty realizovat transfer smluvních vztahů a 

majetku mezi oběma výše uvedenými subjekty, 
- projednat účast na OC FIS NORDIC WSC LIBEREC 2009, z. s. p. o., s Libereckým 

krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
S p l n ě n o . 

prodloužený termín z července 2008 na leden 2009 
133/08 - Současný stav požární techniky SML, výhled a pokračování koncepce obnovy požární 

techniky. Podání přihlášky do projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci 
v Euroregionu Nisa“ za účelem získání nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 
Krásná Studánka 
JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníku MML, bylo uloženo 
ve spolupráci s oddělením krizového řízení předložit zpracovanou přihlášku do projektu 
„Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ dle důvodové 
zprávy. 
Termín: do 30. 6. 2008, případně v návaznosti na jednotlivé kroky Euroregionu Nisa 

S p l n ě n o . 
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Kontrola pln ění usnesení s termínem splnění v měsíci únoru 2009 
 
33/08 - Koncesní projekt na provozování areálu Městského stadionu v Liberci 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
zajistit zpracování koncesní dokumentace vč. návrhu koncesní smlouvy a provedení 
koncesního řízení na provozování areálu Městského stadionu v Liberci.  

Úkol trvá.  
Průběžně plněno, koncesní řízení běží, v současné době je zveřejněna kvalifikační dokumentace.  
Návrh: termín kontroly pln ění červen 2009. 

 
3/09 - Majetkoprávní operace 

2. Zrušení usnesení – směna pozemků  
Zastupitelstvo města po projednání  z r u š u j e  usnesení č. 207/08/IV ze dne 27. 11. 2008 
a  u k l á d á  doplnit dotčené pozemky do seznamu pozemků vyřazených z privatizačního 
procesu.  

S p l n ě n o.  
Ke schválení zastupitelstvu města bude společně s dalšími pozemky předloženo do konce roku.  
Návrh: termín kontroly pln ění prosinec 2009. 
 
6/09 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města 

Liberec pro 1. kolo 2009 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2009 z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec. 

S p l n ě n o . 
 
7/09 - Smlouva o převedení činnosti základní školy 

Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora,bylo uloženo 
zajistit podepsání smlouvy primátorem Statutárního města Liberec.  

S p l n ě n o . 
 
8/09 - Vydání 50. změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, bylo uloženo 
1) aby zajistil oznámení o vydání 50. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění; 
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.  
S p l n ě n o . 

 
11/09 - Protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu za 

roky 2005 – 2008 Statutárním městem Liberec, kontrola posloupnosti, kontrola dodržování 
právních předpisů a interních směrnic“ 
JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, bylo uloženo 
vypracovat systém pravidel pro vyřizování žádostí o změny ÚP, který zmenší prostor pro 
upřednostňováni vybraných zájemců a zajistí občanům města Liberec rovné podmínky pro 
vyřizování jejich žádostí.  

S p l n ě n o ,  pravidla nabudou účinnosti od 1. 4. 2009. 
 

Kontrola pln ění usnesení s prodlouženým termínem splnění v měsíci únoru 2009 
 

prodloužený termín z listopadu 2008 na únor 2009  
193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočtových nákladů 

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

Úkol trvá.  
Generální zhotovitel zřízení části vodovodních a kanalizačních přípojek firma Strabag předložila 
závěrečnou technickou dokumentaci nutnou ke zpracování příslušných darovacích smluv až v měsíci 
únoru.  
Tato dokumentace nebyla úplná a bylo nutno ji kompletně prověřit a doplnit. Mezitím došlo k 
organizačním a personálním změnám na MML, žádáme o prodloužení termínu předložení darovacích 
smluv zastupitelstvu ke schválení na červen 2009.  
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení červen 2009. 

Kontrola pln ění usnesení s termínem splnění v březnu měsíci 2009 
 
179/08 - Refinancování stávajících závazků  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
učinit veškeré potřebné právní kroky k realizaci projektu.  

Úkol trvá.  
Průběžně plněno.   
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení 30. 6. 2009. 

 
11/09 - Protokol z kontrolní akce „Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu za 

roky 2005 – 2008 Statutárním městem Liberec, kontrola posloupnosti, kontrola dodržování 
právních předpisů a interních směrnic“ 
Ing. F. Hrušovi, náměstku primátora, 
přesně definovat pojem „Strategický záměr města“ ve vztahu k usnesení č. 5 ze dne 31. 5. 
2007. 

S p l n ě n o . 
 
23/09 - Vystavení směnky k odkupu 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
podepsat Smlouvu o úplatném převodu a směnku na řad České spořitelny na částku 
122,500.000,- Kč.  

S p l n ě n o . 
 

26/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 
Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, bylo uloženo 
zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací.  

Úkol trvá.  
Bude splněno zařazením do nejbližšího rozpočtového opatření na základě podkladů z jednotlivých 
odborů.  
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení 30. 6. 2009. 

 
27/09 – Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací 
Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, bylo uloženo 
zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací.  

Úkol trvá.  
Bude splněno zařazením do nejbližšího rozpočtového opatření na základě podkladů z jednotlivých 
odborů.  
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Návrh: termín kontroly pln ění usnesení 30. 6. 2009. 
 

28/09 - Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 
Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, bylo uloženo 
zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu pro 
financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.  

Úkol trvá.  
Bude splněno zařazením do nejbližšího rozpočtového opatření na základě podkladů z jednotlivých 
odborů.  
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení 30. 6. 2009. 

 
29/09 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec pro 1. kolo 2009 
Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
seznámit žadatele 1. kolo Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 
zastupitelstva města Liberec 

S p l n ě n o . 
 

33/09 - Záměr likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ulici Krejčího 1172-1178 
N. Jozífkové, náměstkyni primátora, bylo uloženo 
předložit ke schválení zastupitelstvu města bezúplatné poskytnutí majetkové hodnoty 
konkrétním žadatelům.  

S p l n ě n o . 
 

34/09 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro 
partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2009 
Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
1) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 

spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli.  

S p l n ě n o . 
 
35/09 - Situační zpráva o stavu realizace projektu 

„Koncesní projekt – Rozvoj dopravy v klidu na území města Liberce“ 
Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, bylo uloženo 
učinit veškeré úkony k ukončení zpracovávání koncesní dokumentace vč. návrh koncesní 
smlouvy, jakož i ostatní úkony k provedení koncesního řízení na „Rozvoj dopravy v klidu na 
území města Liberce“.  

S p l n ě n o . 
 
36/09 - Zadání 39. změny územního plánu města Liberce 

Ing. I. Paloušovi, pověřenému zastupiteli pro územní plánování, bylo uloženo 
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 39. změny územního plánu města Liberec.  

S p l n ě n o . 

Kontrola pln ění usnesení s prodlouženým termínem splnění v měsíci březnu 2009 

prodloužený termín kontroly z března na červen,září 2008 na březen 2009 
48/08 - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 

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

Úkol trvá. 
Vlastník objektu č. p. 99 na pozemku st. p. č. 184, ul. U Přádelny, Liberec 33, k. ú. Machnín, byl 
vyzván ke zpětnému odprodeji nemovitosti uvedených v čl. I., odst. 1.1. kupní smlouvy č. j. 
2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 a zaplacení rozdílu odhadních cen ve lhůtě do 31. 5. 2009. 
Návrh: prodloužit termín kontroly pln ění usnesení červen 2009. 

prodloužený termín kontroly z prosince 2008 na březen, duben 2009 
244/08 - Schválení konceptu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště  

Rochlice 
Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora, bylo uloženo 
zajistit dopracování městských projektů v rámci IPRM a dotvoření implementační struktury 
pro realizaci a monitoring IPRM. 

Úkol trvá.  
IPRM zatím není vyhodnoceno (schváleno) Ministerstvem pro místní rozvoj. Průběžné plnění.  
Návrh: termín kontroly pln ění usnesení duben 2009. 
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