
 21 

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 30. 4. 2009 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2009 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracoval:  Anna Zelenková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
březen 2009 

V měsíci   b ř e z n u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
563/08 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – objekt Sokolská 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu odboru technické a hospodářské správy 
veřejného majetku, 

 zajistit příslušná povolení k demolici objektu a vybrat jejího zhotovitele. 

T: do 30. 3. 2009 

 
60/09 Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit zpracování a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt „Zelené srdce 
Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa“ dle výzvy Programu rozvoje venkova - 
opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
společenských funkcí lesa, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích, 

Termín: 3/2009 - kontrolní 

 
78/09 Přemístění Městského informačního centra 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, ve spolupráci 
s oddělením cestovního ruchu a propagace, 
zajistit realizaci příslušných technických opatření k tomuto přemístění dle 
důvodové zprávy. 

Termín : 31. 3. 2009 

 
81/09 Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat smlouvu o prodeji části podniku a zajistit vyhotovení notářského zápisu o 
rozhodnutí valné hromady. 

Termín: 3/2009 

 
82/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body V., VI. a VII. ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 5. 3. 2009 

85/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátoru města 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a  VI.   ke  schválení  
zastupitelstvu města 

Termín: 5. 3. 2009 

87/09 Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Ing. Josefu Mazáčovi, ved. odboru majetku města, 
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předložit žádost o vyřazení jednotek ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 5. 3. 2009 
 

88/09 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 
2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2009 
zastupitelstvu města dne 5. 3. 2009 ke schválení. 

Termín: 5. 3. 2009 
 

89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky  
obeslat všechny smluvní partnery města, se kterými bude SML spolupracovat 
v rámci nově evidované hospodářské činnosti, výzvou ke změně finančního 
plnění na nově otevřený účet hospodářské činnosti 

Termín: 31. 3. 2009 
 

89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, 
ve spolupráci s odborem ekonomiky a externím daňovým poradcem provést 
proškolení osob odpovědných za dodržování schváleného principu odpovědnosti 

 

Termín: 31. 3. 2009 

 
89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi 
zpracovat a předložit ke schválení zastupitelstvu návrh postupu u cen 
uplatňovaných  vůči občanům (neplátcům DPH). 

Termín: 26. 3. 2009 

 
93/09 Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2008 

M. Šírovi, náměstkovi primátora, 
předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva města dne 5. 3. 2009. 

Termín: 5. 3. 2009 
 

96/09 Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 

 
97/09 Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje 

kulturních p říspěvkových organizací 
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 

 
99/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 

Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

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

Termín: 5. 3. 2009 
 

100/09 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo roku 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2009 v celkové  výši 
763.100,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 5. 3. 2009 
 

101/09 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj 
infrastruktury obce z Ministerstva vnitra ČR 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit podání žádosti o dotaci prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého 
kraje na MV ČR. 

Termín: 03/2009 

 
102/09 Vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním 

plánem sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 za 
období roku 2008 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
předložit vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním 
plánem sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 za období roku 
2008 Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 
 

107/09 Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje 
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro 
financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 5. 3. 2009 
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110/09 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. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2009 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 5. 3. 2009 
 

115/09 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Správa a 
provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberec“ 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením řízení 
procesů a informatiky,  
zajistit oznámení výsledků řízení zúčastněným uchazečům a podepsání smlouvy 
s vítězem výběrového řízení. 

Termín: do 31. 3. 2009 

 
116/09 Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008 

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

Termín: 5. 3. 2009 

 
117/09 Návrh na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů 

ZM a poskytnutí jednorázových peněžitých darů členům komisí a OPS 
RM za rok 2008 

 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrh peněžitého plnění pro 
členy výborů zastupitelstva města; 

 
informovat Zastupitelstvo města Liberec o poskytnutí peněžitých darů 
schválených Radou města Liberec pro členy komisí a odborných pracovních 
skupin rady města. 

Termín: 5. 3. 2009 
 

120/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem VI. ke  schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 26. 3. 2009 
 

121/09 Převod trafostanice TS 390 KOLOSEUM 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
předložit žádost o souhlas s převodem trafostanice ke schválení zastupitelstva 
města. 

 Termín: 26. 3. 2009 
 

122/09 Prodej budovy a pozemků formou opakovaných veřejných dražeb 
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dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh prodeje budovy a pozemků včetně nejnižších podání  ke schválení 
zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 3. 2009 
 

123/09 Zpráva o Fondu rozvoje bydlení za rok 2008 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zprávu na jednání zastupitelstva města. 

Termín: 26. 3. 2009 
 

124/09 Výpůjčka nebytových prostor a bytu 

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

Termín: 3/2009 
 

125/09 Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 
v ul.Krej čího 1172-1178 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
u bytů pro příjmově vymezené občany rozpočítat cenu vybavení, které zůstane 
součástí bytu do nájemného, 

 
zajistit informování organizací poskytujících sociální a zdravotní služby o 
možnosti poskytnutí daru a následně předložit ke schválení seznam zájemců 
s konkrétní výší daru orgánům  města, 

Termín: 3/2009 
zajistit zveřejnění nabídky zbylého vybavení k odkoupení formou prodeje 
nejvyšší nabídce a následný prodej zbylého vybavení, 

Termín: 3/2009 
 

125/09 Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 
v ul.Krej čího 1172-1178 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zastupitelstvu města ke schválení záměr likvidace movitého majetku 
pořízeného pro účely MS 2009 v ul.Krejčího 1172-1178 v části darování 
majetkových hodnot, 

Termín: 5. 3. 2009 

 
předložit zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí darů vymezeným 
subjektům.  

Termín: 26. 3. 2009 
 

126/09 Žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2009 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
 
v uvedeném termínu podat žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje 
– program 24 „Podpora prevence kriminality pro rok 2009“ dle podmínek 
programu na Krajský úřad Libereckého kraje.  
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Termín: 30. 3. 2009 
 

127/09 Návrh nového úplného znění zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Centrum sociální a zdravotní péče Liberec, Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec, dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec a souhlas 
s převodem drobného dlouhodobého hmotného, drobného, 
dlouhodobého nehmotného majetku a operativní evidence na 
příspěvkové organizace 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec a příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec včetně majetkových příloh a návrh dodatku č. 1 příspěvkové organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec ke schválení zastupitelstvu města   

Termín: 5. 3. 2009 
 

127/09 Návrh nového úplného znění zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Centrum sociální a zdravotní péče Liberec, Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec, dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec a souhlas 
s převodem drobného dlouhodobého hmotného, drobného, 
dlouhodobého nehmotného majetku a operativní evidence na 
příspěvkové organizace 

Petře  Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit účetní převody drobného dlouhodobého hmotného majetku, drobného 
dlouhodobého nehmotného majetku a operativní evidence dle důvodové zprávy 
na příslušné příspěvkové organizace. 

Termín: Neprodleně 
 

128/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, 
příspěvkové organizace, PhDr. Zdeňky Kholové 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 
 

129/09 Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, 
příspěvkové organizace, Mgr. Jiřího Paclta 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 
 

130/09 Vyhlašování požárního poplachu pomocí požární sirény na budově 
školy ve Vratislavicích nad Nisou 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
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informovat petenty o projednání petice a způsobu řešení, 

Termín: 3/2009 

 
131/09 Bezúplatný převod majetku České republiky - Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj na Statutární m ěsto Liberec 

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

Termín: 3/2009 
 

132/09 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2009 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení, 
předložit zpracované žádosti  Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

 

Termín: Neprodleně 

 
133/09 Demolice objektu v ul. Sokolská 162, 660, Liberec 1 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
provést výběr vítězného uchazeče, podepsat příslušnou smlouvu a zajistit realizaci 
demolice. 

Termín: 3/2009 

 
137/09 Park Prokopa Holého-založení projektu a zahájení přípravy pro 

podání žádosti  Rokle Zborovská-Sukovo náměstí – založení projektu a 
zahájení přípravy pro podání žádosti 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace 
projektů, 

Termín: Neprodleně 

 
138/09 „Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci 

vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – založení 
projektu a zahájení přípravy pro podání žádosti  

„ZŠ Lesní – úprava dvora – založení projektu a zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace 
obou projektů, 

Termín: Neprodleně 
 

139/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a VIII. ke schválení 
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zastupitelstvu města. 
Termín: 26. 3. 2009 

140/09 Umoření dlužné částky formou splátek 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat pana Krenka o schválení žádosti a výši splátek. 

Termín: 20. 3. 2009 

 
143/09 Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit záměr ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 3. 2009 

 
144/09 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s. r. o. o vkladu do 
společnosti mimo základní kapitál 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit jako vklad mimo základní kapitál do společnosti Sportovní areál Liberec 
s.r.o. převod rozpočtované částky 17,500.000,- Kč na běžný účet této společnosti 
č. 200 604 0002/6000 v těchto objemech a termínech:  

10,000.000 Kč do 31. 3. 2009 
 

146/09 Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města 
Liberce za rok 2008 

 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města,  

Termín: 26. 3. 2009 
 

148/09 Daň z přidané hodnoty na výstupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podat informaci o postupech uplatňovaných u daně z přidané hodnoty na výstupu 
zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 3. 2009 
 

149/09 Přidělení integračního bytu, náhradního bytu a povolení podnájmu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít nájemní smlouvu s Grigoryanem Armenem a Podanou Janou, 

Termín: 3/2009 
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zaslat p. Bártíkovi souhlas s podnájmem. 

Termín: 3/2009 
 

150/09 Přidělení bytu na půl cesty ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
organizaci poskytující sociální služby 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu. 
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Termín: 3/2009 
 

151/09 Přidělení bezbariérových bytů 

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

Termín: 3/2009 
 

152/09 Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. 
a II. výzvy roku 2009 

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu zdraví Zastupitelstvu  
města Liberec ke schválení. 

Termín: 26. 3. 2009  
 

153/09 Ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít smlouvu o ubytování s Telvákem Janem, Gáborovou Lucií. 

Termín: 3/2009 
 

155/09 Ceník pronájmu hrobových míst a služeb správy pohřebiště, úprava 
smluvních vztahů se společností Likrem, s. r. o. 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
1) zajistit prostřednictvím Likrem, s. r. o. uveřejnění schváleného ceníku, 
2) zajistit podpis dodatku č. 1 mandátní smlouvy, 
3) zajistit podpis dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nemovitostí, 

  Termín: Neprodleně 

 
156/09 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. 3. 2009 

 
157/09 Vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti nakládání 

s odpady na území Statutárního města Liberec 

 Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
učinit všechny  potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování 
služeb v oblasti nakládání s odpady na území Statutárního města Liberec,  

Termín: Neprodleně 
 

158/09 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrhy dodatků ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
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organizací s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 1. 2009 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

Termín: 26. 3. 2009 

159/09 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

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

Termín: 26. 3. 2009 

 
162/09 IPRM Liberec – zóna Lidové sady – dovolba člena řídícího výboru 

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

Termín: 26. 3. 2009 
 

163/09 IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
zajistit předložení materiálu IPRM Liberec – zóna Lidové sady ke schválení 
zastupitelstvu města,  

Termín: 26. 3. 2009 

 
163/09 IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit založení samostatného účtu IPRM Liberec – zóna Lidové sady. 

Termín: Neprodleně 
 

166/09 Schválení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt do 
výzvy IOP „E-Government v obcích - Czech POINT – kontaktní 
místa" 

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

Termín: 26. 3. 2009 

 
167/09 Zápůjčka movitého majetku - uměleckých děl 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
uzavřít smlouvu o zápůjčce č. Z 7/2009, která navazuje na zápůjční smlouvu č. 
Z 11/2005 ze dne 29.4.2005 a zajistit ve spolupráci s ekonomickým odborem 
uzavření nové pojistné smlouvy na uvedená umělecká díla. 

Termín: 3/2009 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
166/06 MS 2009 – infrastruktura 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
pokračovat na všech přípravných pracích souvisejících s jednotlivými akcemi – 
projekty a souvisejících činnostech směřujících k vydání příslušných územních 
rozhodnutí a stavebních povolení na akce dle předloženého stavebního programu 
infrastruktury, řídit a koordinovat veškeré činnosti spojené s realizací těchto akcí 
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– projektů infrastruktury. 
T: kontrolní – vždy ke konci  příslušného čtvrtletí 
roku 2006 
 

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 

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

Sportovního areálu Ještěd 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
- zajistit výběr poskytovatele služby na  řízení projektu a následně s vybraným 
uchazečem uzavřít příslušnou mandátní smlouvu         

T: 07/2008 

 
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 

 
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 

 
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 

 
119/09 Smlouva o dílo č. 4210/06/0009 – Dodatek č. 2 - Údržba městského 

majetku 

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

Termín: Neprodleně 
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Částečně jsou splněna usnesení: 
44/09 Přidělení bytů a přidělení náhradních bytů v domech s pečovatelskou 

službou, ul. Krejčího, Liberec 6 
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít nájemní smlouvy 

Termín: 3/2009 
Částečně splněno. T: 04/09        
             

103/09 Přidělení bezbariérových bytů 

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

Termín: 03/2009 
Splněno částečně. T: 04/09 
 

125/09 Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 
v ul.Krej čího 1172-1178 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
předložit nájemníkům cenovou nabídku k odkoupení vybavení a sepsat s nimi 
kupní smlouvy, 

 
Splněno částečně. T: 04/09 
 

138/09 „Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci 
vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – založení 
projektu a zahájení přípravy pro podání žádosti  

„ZŠ Lesní – úprava dvora – založení projektu a zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora při přípravě 
a realizaci obou projektů.  

Termín: Neprodleně 
Částečně splněno. KT: 04/09 

 
154/09 Přidělení bytů, přidělení náhradních bytů a výměna bytu v domech 

s pečovatelskou službou 

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

Termín: 3/2009 
Částečně splněno. T: 04/09 

 
157/09 Vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti nakládání 

s odpady na území Statutárního města Liberec 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
podepsat mandátní smlouvu se společností Compet Consult s. r. o. 

Termín: Neprodleně 
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Částečně splněno. 31.3. 2009 vyvěšeno VŘ na úřední desce. 

 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
381/08 Projekt Liberec - otevřené město; zpráva o situaci a další postup 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele zakázky redakčního systému a 
web portálu, 
- zajistit realizaci jednotlivých subprojektů projektu Liberec – otevřené město vč. 
vypracování a předložení žádostí o podporu z relevantních dotačních programů. 

 
T: ihned 

Průběžně plněno. KT: 06/09 
 

473/08 Metropolitní síť – Zajištění smluvních vztahů a definice pravidel 
přístupů do objektů 

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

 
T: 30. 9. 2008 

Průběžně plněno. KT: 06/09               
      

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.  

 

Částečně splněno. 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
625/08 Tramvajová trať v úseku Promenáda – U Lomu – záměr výkupů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
nárokovat v příslušném rozpočtovém opatření roku 2009, v rozpočtu odboru 
rozvojových projektů,  a ve spolupráci s odborem ekonomiky následně zajistit v 
rozpočtu na rok 2009 příslušné finanční  prostředky na úhradu výkupů dotčených 
nemovitostí. 

T: 31. 3. 2009 – kontrolní 

 
Průběžně plněno. Vzhledem ke změně trasy – posunout termín T: 06/09 
 

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. Úkol řešen ve spolupráci s LIS a.s., bude splněno po 
probíhající restrukturalizaci v této oblasti. T: 08/09 
 

35/09 Úprava Soukenného náměstí – návrh dohody o spolupráci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
 

zahájit jednání o majetkoprávním vyrovnání s vlastníkem stávající stavby 
kruhového stánku na p.p.č. 5821/4 v k. ú. Liberec a po ukončení jednání připravit 
a předložit radě města příslušný návrh majetkoprávní operace k odsouhlasení, 

Termín: 31. 3. 2009 – kontrolní 
 
Průběžně plněno. Zatím není definitivně zpracována studie řešení 
Soukenného náměstí. T: 30.6. 2009 
 

137/09 Park Prokopa Holého-založení projektu a zahájení přípravy pro 
podání žádosti  Rokle Zborovská-Sukovo náměstí – založení projektu a 
zahájení přípravy pro podání žádosti 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora při přípravě 
a realizaci projektů, 

Termín: Neprodleně 
Průběžně plněno. T: 04/09 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
408/08 Zachování varhanní hudby pro další generace 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
           po schválení projektu zastupitelstvem města zajistit zpracování a podání 
           kompletní žádosti o dotaci na projekt, včetně povinných příloh na program 
           Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svo- 
           bodným státem Sasko 2007 – 2013, 
           zajistit řádný podpis příslušné Smlouvy o spolupráci, 
           zajistit podpis příslušného Prohlášení kooperačních partnerů, 

 
Termín: 10. 9. 2008 

Průběžně plněno. KT: 08/09 
 

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, v dubnu půjde do RM. KT: 30.5. 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. 

 
705/08 Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku Liberec - 

Zlaté Návrší - sanace skládky. Schválení návrhu financování na akci 
Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 

Termín: Neprodleně 
uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zakázku 
Liberec – Zlaté Návrší – sanace skládky, se  sdružením Zlaté návrší, Nisainvest 
spol.s r. o., Sokolí 1080, Jablonec nad Nisou, IČ: 48290262, Syner s. r. o., Dr. M. 
Horákové 580/7, Liberec, IČ:48292516, Integra Liberec a. s., Hrádecká 156, 
Liberec, IČ:25014391, s nabídkovou cenou 74,601.108,- Kč včetně DPH, 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt dle z. 137/2006 

 
Částečně splněno. Námitky uchazeče – rozhodnutí ÚOHS nepodepisovat 
smlouvu s vítězným uchazečem. 
 

3/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd. Schválení výsledků výběrového řízení na 
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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: 05/09 
 

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 
Průběžně plněno. T: 05/09 

 
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 

 
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. 
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Nesplněna jsou usnesení: 
66/09 Výpůjčka pozemku p.č. 1094/3, k.ú. Rochlice u Liberce od ČR - Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovitosti s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dle přílohy. 

Termín: 3/2009 
Nesplněno. Smlouva odeslána protistraně k podpisu. T: 06/09 
 

106/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení - pro příjmově 
vymezené osoby 

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

Termín: 03/2009 

Nesplněno. T: 04/09 
 

137/09 Park Prokopa Holého-založení projektu a zahájení přípravy pro 
podání žádosti  Rokle Zborovská-Sukovo náměstí – založení projektu a 
zahájení přípravy pro podání žádosti 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření do výdajové části rozpočtu odboru 
komunálních služeb částku ve výši 400 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Park 
Prokopa Holého“, částku 1 200 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Rokle 
Zborovská-Sukovo náměstí“, 

Termín: 3/2009 
 

zařadit do návrhu rozpočtového opatření do výdajové části rozpočtu odboru 
rozvojových projektů částku ve výši 120 tis. Kč na zajištění přípravy projektu 
„Park Prokopa Holého“, částku 240 tis. Kč na zajištění přípravy projektu „Rokle 
Zborovská-Sukovo náměstí“, 

Termín: 3/2009 

Nesplněno. 
 

138/09 „Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci 
vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – založení 
projektu a zahájení přípravy pro podání žádosti  

„ZŠ Lesní – úprava dvora – založení projektu a zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

 
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru školství, kultury a 
sportu částku ve výši 1,671.000,- Kč na zajištění přípravy projektu „Podpora 
výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu 
„Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“,  

Termín: 3/2009 
 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru školství, kultury a 
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sportu částku ve výši 933.000,- Kč na zajištění přípravy projektu „ZŠ Lesní – 
úprava dvora“, 

Termín: 3/2009 

 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru rozvojových 
projektů částku ve výši 110.000,- Kč na zpracování žádosti na projekt „Podpora 
výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu 
„Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ do Regionálního operačního programu, 

Termín: 3/2009 

 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření výdajové části odboru rozvojových 
projektů částku ve výši 130.900,- Kč na zpracování žádosti na projekt „ZŠ Lesní – 
úprava dvora“ do Regionálního operačního programu, 

Termín: 3/2009 
Nesplněno. 

 
147/09 Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o. 

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

Termín: 26. 3. 2009 
Předloženo, ale následně staženo k doplnění. T: 30.4. 2009 

 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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 
Projednáno v RM dne 7.4. 2009. 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 
 

Nesplněno. Nebyl vyhlášen dotační titul. Do RM bude předložen materiál na 
zrušení projektu. 
 

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 
výběrového řízení. 

 

 T: 12/2008 
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Prodlouženo (ÚOHS – oznámení o zahájení správního řízení). T: 05/09 

 
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. T: 28.5. 2009 

 
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. 

 
Termín realizace byl z důvodů klimatických a organizačních posunut. 
T: 05/09 
 

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  
Běží odvolání na ÚOHS a není zatím možno odhadnout termín vyřízení.  

T: 05/09 

 
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 

 
Staženo z programu předkladatelem z důvodu aktualizace dat. T: 30.4. 2009 

 
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. NT: 30.4. 2009 


