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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
duben 2009 

V měsíci   d u b n u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
687/08 Přidělení bytů Na půl cesty a vstupních bytů ve vlastnictví Statutárního 

města Liberec organizacím poskytujícím sociální služby 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vybrat vhodné byty a zajistit jejich přidělení. 

Termín: 4/2009 
 

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

Ing. Ivo Paloušovi, náměstkovi primátora,  
po schválení financování úprav vodovodního řadu, kamerové prohlídky 
kanalizačního řadu, vč. osazení vodoměrných soustav v ul. Písecká, Prachatická a 
Krumlovská v zastupitelstvu města: 
- zajistit realizaci  výše zmíněných činností, 
- po provedení těchto činností zajistit předání vodovodního  a kanalizačního řadu 

do správy příslušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě těchto 
zařízení. 

Termín: 30. 4. 2009 – kontrolní

89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky  
připravit ke schválení zastupitelstvem města 2. rozpočtové opatření roku 2009, ve 
kterém bude provedena transformace rozpočtu, spočívající ve vyčlenění 
hospodářské činnosti 

Termín: 30. 4. 2009
 

89/09 Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi 
předložit návrh postupného náběhu jednotlivých činností souvisejících s DPH ke 
schválení zastupitelstvu města 

Termín: 30. 4. 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

 
142/09 Zařazení dvou bytů č. 1400/44 a 1400/62 v budově č.p. 1400, ul. 

Zámecký vrch, Liberec XXX do kategorie služebních bytů a  přidělení 
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1 služebního bytu 

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

  Termín: s účinností od 1. dubna 2009
 

145/09 Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2008 ze společností 
založených Statutárním městem Liberec 

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPML, 
TSML, SAJ, SAF, LIS, LVT) a jednatelům společnosti SAL s. r. o., 
předložit na odbor ekonomiky podklad ke zpracování závěrečného účtu města za 
rok 2008 (účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku). 

Termín: 6. 4. 2009
 

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

 JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
dořešit fyzické inventarizační rozdíly dle důvodové zprávy. 

Termín: 30. 4. 2009
 

148/09 Daň z přidané hodnoty na výstupu 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, a vedoucím dotčených odborů, 
1) připravit a odeslat dodatky ke stávajícím smlouvám na: 

- pronájem garáží a garážových stání, 
- pronájem kulturních a sportovních zařízení, 
- pronájem nemovitostí, jež jsou celé pronajímány nájemcům plátcům, 
- pronájem krematoria, 
- pronájem teplárenských zařízení, veřejného osvětlení, reklamních ploch, 
- poskytnutí práva na honitbu, 

v nichž bude s účinností od 1. 4. 2009 upravena cena takto: 
- cena bez DPH = stávající cena, 
- cena s DPH = stávající cena x 1,19, 

Termín: 15. 4. 2009
2) předložit k dalšímu rozhodnutí radě města výčet smluvních partnerů, kteří 

dodatek ke smlouvě dle bodu 1) neakceptovali, 

Termín: 30. 4. 2009

3) u všech smluv na pronájem kulturních a sportovních zařízení  prošetřit výši 
nájemného. Tam, kde je stanovena symbolická cena (např. 1 Kč), upravit 
dodatkem cenu včetně DPH na min. 1 000 Kč ročně, 

Termín: 15. 4. 2009

4) u nově uzavíraných smluv na: 
- krátkodobé pronájmy (do 48 hodin) místností radnice a ostatních 

nebytových prostor, 
- prodej dřeva, 

stanovovat cenu s daní z přidané hodnoty v výši 19 %, 

Termín: od 1. 4. 2009 trvale
 

160/09 Odvolání pana Mgr. Milana Regnera z funkce ředitele Základní školy, 
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Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace. Vyhlášení 
konkurzu na obsazení funkce ředitele  Základní  školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, 
Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, dle vyhlášky MŠMT č. 
54/2005 Sb.,  

Termín: 4/2009 
 

171/09 Geotermální elektrárna – Dohoda o spolupráci 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
uzavřít Dohodu o společném postupu se společností ČEZ, a. s. se sídlem: Duhová 
2/1444, 140 53 Praha 4, IČ: 452 74 649, dle upraveného návrhu. 

Termín: 4/2009

172/09 Městské lázně Liberec - zrušení udělení exkluzivity předloženému 
podnikatelskému záměru společnosti BEIT AMZALEG LTD. 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit informaci o stavu vyjednávání se společností BEIT AMZALEG LTD. 
a návrh dalšího postupu zastupitelstvu města. 

Termín: 30. 4. 2009
 

173/09 Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb: III. etapa: 
Schválení zadávajících podmínek na výběr dodavatele stavby; IV. a V. 
etapa: Návrh na změnu předmětu jednotlivých etap; změna 
financování 

 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení aktualizovanou výši souhrnných 
finančních nákladů akce dle typů a jednotlivých etap v celkovém objemu 91,405 
mil. Kč, 

Termín: 30. 4. 2009

174/09 Petice občanů: Dopravní stav v ulicích Studničná, Na Ladech, Perlová 
a Jungmannova 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zpracovat a zajistit odeslání odpovědi panu Tomáši Dobružskému na obdrženou 
petici v souladu s předloženým návrhem odpovědi. 

 
176/09 Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v 

provozu městské hromadné dopravy 

Milanu Šírovi, náměstku primátora pro životní prostředí, technickou infrastrukturu 
a bezpečnost,  
předložit Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberec, a. s., 
ke schválení do zastupitelstva města. 

Termín: 30. 4. 2009
 

177/09 Ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít smlouvu o ubytování s Horňákem Albínem. 
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Termín: 4/2009 
 

178/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a schválení 
výměny bytu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Nekovářovou Lindou, Charvátovou 
Ivetou, Gribem Milanem, Stružkovou Lenkou, Petrementem Martinem a 
Kolenovou Dagmar, 

Termín: 4/2009 
uzavřít nájemní smlouvu s Chloubovou Ivetou. 

Termín: 4/2009 
 

179/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení - pro příjmově 
vymezené osoby 

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

Termín: 4/2009 
 

180/09 Přidělení bezbariérových bytů 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Seidlem Tomášem, Hofmanem Jindřichem a Janečkem 
Milanem. 

Termín: 4/2009 
 

181/09 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

Termín: 4/2009 
 

182/09 Bezúplatné poskytnutí majetkových  hodnot souvisejících s pořízením 
movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 
konkrétním žadatelům 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení seznam žadatelů o bezúplatné 
poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro 
účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178. 

Termín: 4/2009 
 

183/09 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v rámci 
I. výzvy roku 2009 

Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení. 

Termín: 30. 4. 2009
 

184/09 Návrh změny příplatku za vedení ředitelky mateřské školy  

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

185/09 Návrh na úpravu platů Františka Dáni, Stanislava Doubravy, MVDr. 
Davida Nejedla a RNDr. Miloslava Studničky, CSc., ředitelů 
kulturních příspěvkových organizací, s účinností od 1. dubna 2009 

 JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
zajistit vypracování příslušných dodatků ke smlouvám o odměňování výše 
uvedených ředitelů kulturních příspěvkových organizací, 

Termín: Neprodleně
 

185/09 Návrh na úpravu platů Františka Dáni, Stanislava Doubravy, MVDr. 
Davida Nejedla a RNDr. Miloslava Studničky, CSc., ředitelů 
kulturních příspěvkových organizací, s účinností od 1. dubna 2009 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit výše uvedené ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením 
Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

187/09 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 
zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního do 
investičního fondu organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit Františka Dáňu, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace, s usnesením Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

188/09 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny 
v roce 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 30. 4. 2009

189/09 ZŠ Barvířská - záměr rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a 
rekonstrukce pavilonu kuchyně 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zahájit přípravu realizace rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a 
rekonstrukce pavilonu kuchyně.  

Termín: Neprodleně
 

190/09 Vypsání výběrového řízení na provozovatele kuchyně při Základní 
škole Barvířská 38/6, Liberec 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit vypsání výběrového řízení na provozovatele kuchyně při Základní škole 
Barvířská 38/6, Liberec. 

Termín: Neprodleně
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191/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 2. a 3. 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: 30. 4. 2009
 

192/09 Územní plán Liberec – výběr zhotovitele 

    Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení uchazeče, 

 
193/09 Odvolání z funkce a jmenování do funkce manažera prevence 

kriminality 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit změnu ve funkci manažera prevence kriminality zastupitelstvu města. 

Termín: 30. 4. 2009
 

194/09 Úprava platu ředitele Městské policie Liberec z důvodu postupu do 
vyššího platového stupně a návrh na poskytnutí odměny 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování a předání příslušného platového výměru a připravit doklady 
k výplatě odměny Mgr. Ladislavu Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc duben 
2009. 

Termín: Neprodleně

196/09 Výpůjčka nebytových prostor – budova Uran – rozšíření 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor. 

Termín: Neprodleně
 

198/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 30. 4. 2009
 

199/09 MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky, 
Liberec 

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

Termín: 4/2009

 
200/09 MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, 

Liberec 
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Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit zastupitelstvu ke schválení:  
 a) návrh na zrušení usnesení č. 166/07 z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 10. 
2007,  

Termín: 4/2009 
b) nové znění majetkoprávní operace. 

Termín: 4/2009 
 

201/09 Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2008 a návrh 
rozdělení finančních prostředků na rok 2009 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
 předložit ke schválení zastupitelstvu města: 
zprávu o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města 
Liberec za rok 2008, 
návrh rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení 
Statutárního města Liberec pro rok 2009. 

Termín: 4/2009 
 

202/09 Městské lázně – zrušení záměru prodeje nemovitosti společnosti BEIT 
AMZALEG LTD. (ISRAEL) 

 Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit zrušení usnesení zastupitelstva města č. 11/08 ke schválení zastupitelstvu 
města.  

Termín: 4/2009 
 

203/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., a XI. ke 
schválení zastupitelstva města. 

Termín: 30. 4. 2009

 
205/09 Privatizace části pozemku p. č. 950/1, k. ú. Františkov u Liberce 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
zajistit vyhlášení výběrového řízení. 

Termín: 30. 4. 2009 
 

207/09 Úpravy v ulici Husova v Liberci, dodatečné práce - JŘBU 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodatečné práce 
„Úpravy v ulici Husova v Liberci – dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění, 

Termín: Neprodleně
 

210/09 Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 

Milanu Šírovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 na jednání 
zastupitelstva města. 
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Termín: 30. 4. 2009
 

211/09 Daň z přidané hodnoty na vstupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,   
předložit navržený postup uplatnění DPH na vstupu ke schválení zastupitelstvu.  

Termín: 30. 4. 2009
 

212/09 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního 
města Liberec za I. čtvrtletí 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 30. 4. 2009. 

Termín: 30. 4. 2009

213/09 Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 
2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2009 
zastupitelstvu města dne 30. 4. 2009 ke schválení. 

Termín: 30. 4. 2009

 
215/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Doležalovou Světlanou.  

Termín: 4/2009 
 

216/09 Žádost o navýšení hodnoty předaného majetku mezi Statutárním 
městem Liberec a příspěvkovou organizací Komunitní středisko 
Kontakt Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
seznámit s rozhodnutím Rady města Liberec ředitele příspěvkové organizace 
Komunitní středisko Kontakt Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

218/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy „Sluníčka“, Liberec, Bezová 
274/1, příspěvkové organizace, Bc. Petry Čermákové 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
 

219/09 Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, 
příspěvkové organizace, upravující hlavní předmět činnosti organizace 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh dodatku č. 5 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení.  
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Termín: 30. 4. 2009
 

220/09 Udělení souhlasu se záměrem výpůjčky nebytových prostor v objektu 
Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17 

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

Termín: Neprodleně
 

222/09 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy, 
Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, na základě vzdání se 
funkce Mgr. Vladimíry Kulichové 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení ředitele Základní školy, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizace, dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.  

Termín: 4/2009 
 

223/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 4. kolo 2009 

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

Termín: 30. 4. 2009
 

224/09 Schválení výsledku výběrových řízení na akce „MŠ Malínek – realizace 
úspor energie“ a „MŠ Stromovka – realizace úspor energie“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí 

zadavatele o vyloučení firem a uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem 
výběrového řízení na akci „MŠ Malínek - realizace úspor energie" s firmou 
Syban, s.r.o., s nabídkovou cenou 3.372,490,- Kč včetně DPH, 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt

2. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení firem a uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem 
výběrového řízení na akci „MŠ Stromovka - realizace úspor energie" s firmou 
Syban, s.r.o., s nabídkovou cenou 5.783,849,- Kč včetně DPH. 

 

225/09 Pořizování 21. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zprávu o průběhu pořizování 21. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.  

Termín: 30. 4. 2009
 

226/09 Pořizování 29. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
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předložit Zprávu o průběhu pořizování 29. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.  

Termín: 30. 4. 2009
 

230/09 Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit materiál k projednání v zastupitelstvu města.  

Termín: 30. 4. 2009
 

231/09 Zajištění občerstvení veřejnosti ve vybraných budovách MML 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vypracovat a podepsat tuto smlouvu o spolupráci.  

Termín: Neprodleně

 
232/09 Externí pronájem volebních místností 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
podepsat tyto nájemní smlouvy.  

Termín: Neprodleně

 
233/09 Jmenování vedoucího odboru rozvojových projektů Magistrátu města 

Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování nového vedoucího odboru podle zákona. 

 

235/09 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2009“ 
zastupitelstvu města dne 30. 4. 2009.  

 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
444/07 Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec 

 
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 

     
zajistit hodnocení „Protipovodňové ochrany dolního centra města Liberec“ 
z hlediska dopadu na životní prostředí, 

T: 10/07   
                                                                                               
po zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a ukončení jednání 
s vlastníkem  

     parovodů předložit radě města návrh financování projektu a spoluúčasti města, 

T: 10/07 
 

576/08 Projednání operačního plánu zimní údržby místních komunikací města 
Liberce pro zimní období 2008/2009 
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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

 
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
 

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
 

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.  

 
103/09 Přidělení bezbariérových bytů 

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

Termín: 03/2009
 

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

 
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

 
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 
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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
 

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

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

  Termín: 26. 3. 2009
 

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

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 jsou splněna usnesení: 
175/09 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

obchodní společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. o navýšení 
základního kapitálu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva Dopravní podnik města Liberce, 
a. s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ: 47311975, 
zajistit zápis schváleného rozhodnutí do Obchodního rejstříku. 

 

Probíhá plnění – návrh na zápis bude podán do konce 5/09. 
 

192/09 Územní plán Liberec – výběr zhotovitele 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
zajistit odeslání příslušných rozhodnutí, 

 Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
předložit, po naplnění všech náležitostí, příslušnou smlouvu o dílo s vítězem 
výběrového řízení, firmou SAUL, s. r. o., IČ: 43224229, U Domoviny 491/1, 463 
01 Liberec 4, k projednání radě města a po jejím podpisu průběžně zajišťovat 
realizaci akce, 

 

Splněno částečně – smlouva předložena k podpisu. 

 

 
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
Částečně splněno. Rada města bude informována o postupu a další strategii. 
KT: 6/09 
 

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
Částečně splněno. Probíhá návrh – ukončení pořizování. 
 

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

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

 
Částečně splněno – kupní smlouvy jsou připraveny k podpisu. 
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108/09 Organizační zajištění realizace IPRM Liberec – zóna Lidové Sady 

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
Částečně splněno. 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:  
ve spolupráci s vybraným odborným konzultantem zajistit zpracování zadávacích 
podmínek pro výběr dodavatele projektu EPC a následně je předložit radě města 
ke schválení, 

Termín: 4/2009 – kontrolní,
Plněno průběžně KT: 6/09 
 

136/09 Letní amfiteátr - Založení projektu a zahájení přípravy pro podání 
žádosti 

Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 
vypsat veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace bouracích prací, úprav 
pozemků po odstranění stavby a odborného vedení stavby,  

Termín: 4/2009 
 
Průběžně plněno. VZ je připravena, bude odeslána právním odborem.  
KT: 5/09 

 
136/09 Letní amfiteátr - Založení projektu a zahájení přípravy pro podání 

žádosti 

 Ing. Monice Šilarové vedoucí odboru komunálních služeb, 
zajistit ideový návrh zadání sadových úprav a vybavení mobiliářem po odstranění 
stavby pro VZ na dodavatele projektové dokumentace na odstranění stavby a 
rekultivaci území, revitalizaci zeleně a doplnění mobiliáře, 

Termín: 4/2009 
Plněno průběžně. 
 

173/09 Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb: III. Etapa: 
Schválení zadávajících podmínek na výběr dodavatele stavby; IV. a V. 
etapa: Návrh na změnu předmětu jednotlivých etap; změna 
financování 

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce “Most event. č. LB-001 Liberec – Letná 
ulice“ (III. Etapa – Rekonstrukce mostu v ul. Letná) prostřednictvím 
externího zpracovatele,  

Termín: Neprodleně

Průběžně plněno – probíhá výběrové řízení. KT: 31.5. 2009 

 
- zajistit zpracování změny projektové dokumentace, popř. dalších stupňů 

dokumentace, související s novou obsahovou náplní IV. a. V. etapy akce 
„Rekonstrukce mostu Letná, včetně staveb souvisejících“ sloužících k vydání 
příslušných povolení a umožňujících realizaci obou výše uvedených etap, 

Termín kontrolní: 30. 4. 2009
Průběžně plněno. KT: 15. 5. 2009 
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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. 
 

386/08 Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) 

  Ing. Jiřímu Veselkovi, řediteli DPML, a.s. 
pokračovat ve spolupráci s KORID, s . r. o., na dalších pracích (ve smyslu závěrů 
důvodové zprávy) na realizaci integrovaného dopravního systému IDOL se 
záměrem zahájení projektu od   1. 1. 2009. 

T: 12/08
Úkol plněn průběžně na základě nového harmonogramu Libereckého kraje 
připraven pilotní projekt Českodubsko, který se dotýká DPML, a.s. od 
18.5.09 , ostrý provoz bude spuštěn od 1.7.09 – doporučujeme vypustit ze 
sledování  
 

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
Úkol plněn průběžně, veškeré materiály poslány JUDr. Šoljakovi  k přípravě 
schválení valnou hromadou (JUDr. Šoljak odeslal návrh změn v obchodním 
rejstříku). 
 

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. KT: 9/09 
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Nesplněna jsou usnesení: 
60/09 Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

 
Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

1. zařadit do návrhu rozpočtového opatření roku 2009, výdajové části odboru 
rozvojových projektů finanční částku 2,325.000,- Kč na pokrytí nákladů 
spojených s realizací projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – I. 
etapa“, 

Termín: 4/2009 – kontrolní

2. zařadit do návrhu rozpočtového opatření roku 2009, výdajové části odboru 
rozvojových projektů finanční částku na pokrytí nákladů spojených s přípravou 
projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa“ ve výši 
100.000,- Kč. 

Termín: 4/2009 - kontrolní 
Nesplněno. 
 

164/09 Valná hromada společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti 

provedení změny do dokumentů této společnosti, 
 
- zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení 

veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. Podání návrhu 
na změnu  zápisu v obchodním rejstříku. 

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

 
Nesplněno – jsou shromažďovány podklady pro zápis do obchodního 
rejstříku. KT: 7/09 
 

165/09 Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti 

provedení změny do dokumentů této společnosti, 
 

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

 
Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady 
společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. k 1., 4. 2009 

 
Nesplněno – jsou shromažďovány podklady pro zápis do obchodního 
rejstříku. KT: 7/09 
 

192/09 Územní plán Liberec – výběr zhotovitele 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu třetího rozpočtového opatření roku 2009, do výdajové části 
rozpočtu odboru strategie a územní koncepce, kapitálové výdaje, částku 7 mil. Kč 
na financování zpracování územního plánu Liberec. 
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Nesplněno. 
 

214/09 Vydání přeplatku na nájemném 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit vydání přeplatku 10.710,- Kč vlastníkům domu Vladimíře a Oto 
Novákovým.  

 
Nesplněno – převod přeplatku na účet 5/09. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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 – čeká se na vyhlášení výzvy. KT: 6/09 

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

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

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
 
Zrušeno – vypustit ze sledování. Nový materiál do RM. 

 
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
Zrušeno – vypustit ze sledování. Nový materiál do RM. 

 
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“, 
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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 
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. 
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