
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 25. 6. 2009 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2009 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Anna Zelenková, organizační odd. 
  

Telefon: 485 243 163 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
květen 2009 

V měsíci  k v ě t n u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
60/09 Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni pro projekt „Zelené 
srdce Liberce – úpravy lesních cest – II. etapa“, 

Termín: 5/2009 - kontrolní
 

90/09 Implementace a správa nové verze SAP 

             JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
předložit radě města ke schválení výsledek posouzení a vyhodnocení nabídek 
podaných v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Upgrade IS SAP a 
jeho další podpora“. 

Termín: 5. 5. 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. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

Termín kontrolní: 31. 5. 2009
 

186/09 Odvolání Františka Dáni z funkce ředitele příspěvkové organizace 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec a ukončení jeho pracovního poměru 
dohodou ke dni 31. 8. 2009 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit radě města ke schválení návrh na vyhlášení výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec od 1. 9. 2009 

Termín: 5/2009 
 

206/09 Přidělení služebního bytu – č. 1400/62 v č. p. 1400 v ul. Zámecký vrch, 
Liberec XXX 

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

Termín: od 1. 5. 2009
 

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
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po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 

Termín: 5. 5. 2009
 

208/09 Dodržování hygienického limitu hluku dopravy na vybraných 
komunikacích 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování projektu na realizaci úpravy světelného zařízení na ulici Letná 
v režimu „celočervená“, 

Termín: 5/2009 
 

209/09 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: 4. 5. 2009
 

221/09 Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Zajištění 
stravování žáků a dětí Základní školy Barvířská 38/6 a žáků Základní 
školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 140/7 a Základní školy 
praktické, Gollova 394/4 v Liberci“ – jmenování členů komise na 
otevírání obálek a členů hodnotící komise, schválení návrhu zadávací 
dokumentace a seznamu společností vyzvaných pro podání nabídky 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předložit výsledky zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
„Zajištění stravování žáků a dětí v Základní škole, Barvířská 38/6 a žáků Základní 
školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 140/7, a Základní školy praktické, 
Gollova 394/4 v Liberci“ ke schválení radě města.  

Termín: 5/2009 
 

237/09 Zachování varhaní hudby pro další generace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit zastupitelstvu města návrh ke zrušení usnesení zastupitelstva města č. 
150/08 ze dne 4. 9. 2008 

Termín: 5/2009 
 

238/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
sportovního areálu Ještěd – výpůjčka 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit zpracování a uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

Termín: Neprodleně
 

239/09 Úpravy v ulici Husova. Dodatečné práce – výsledek JŘBU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. podepsat a zajistit odeslání vybranému a schválenému uchazeči rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
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Termín: Neprodleně

2. zajistit uzavření „Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo čj. 6/08/0123“ se schváleným 
dodavatelem stavebních prací a po jeho podpisu zajistit realizaci příslušných 
stavebních prací. 

Termín: Neprodleně
 

240/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd. Dohoda o vypořádání náhrad za škody na 
lesních pozemcích  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, 

Termín: Neprodleně
 

241/09 Přidělení provozní dotace pro TSML a. s. na projekt Hřbitovy 2009  

Milanu Šírovi, náměstku primátora,  
předložit návrh na přidělení provozní dotace TSML a. s. projekt Hřbitovy 2009, 
ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 5. 2009
 

242/09 Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky, nové posouzení a hodnocení 
nabídek, ustanovení  hodnotící komise 

Milanu Šírovi, náměstku primátora,  
zajistit nové hodnocení nabídek na zakázku Liberec - Zlaté Návrší – sanace 
skládky. 

Termín: do 30. 5. 2009
 

243/09 Cenový návrh služeb na rok 2009 , předložený společností .A.S.A. 
Liberec s. r. o. jako Příloha č.1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění 
TKO - změna přílohy v souvislosti se změnou sazby DPH 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města   
podepsat 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
 

244/09 Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008 zastupitelstvu 
města dne 28. 5. 2009 ke schválení. 

 
246/09 Návrh na úpravu platů Ing. Jaromíry Čechové, Mgr. Anny 

Vereščákové a Michaela Dufka, ředitelů příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření, s účinností od 1. dubna 2009 

 JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
zajistit vypracování příslušných dodatků ke smlouvám o odměňování výše 
uvedených ředitelů příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření, 
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Termín: Neprodleně
 

246/09 Návrh na úpravu platů Ing. Jaromíry Čechové, Mgr. Anny 
Vereščákové a Michaela Dufka, ředitelů příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření, s účinností od 1. dubna 2009 

 Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
seznámit výše uvedené ředitele příspěvkových organizací s usnesením Rady 
města Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

247/09 Přidělení obecního bytu na základě výběrového řízení a ubytování 
nízkého standardu - poskytnutí přístřeší 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Vondrou Jaroslavem a uzavřít smlouvu o ubytování 
s Grajcarem Romanem. 

Termín: 5/2009 
 

248/09 Územní plán Liberec - schválení smlouvy o dílo 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zpracování 
územního plánu Liberec“ firmou SAUL, s. r. o. IČ: 43224229, U Domoviny 491/1, 
460 01 Liberec 4. 

Termín: Neprodleně

249/09 Návrh na obnovu řízení ohledně bytů v ul. Březinova 

odboru právnímu a veřejných zakázek, 
postupovat v soudním řízení dle rozhodnutí rady města.  

Termín: Neprodleně
 

250/09 Valná hromada TSML 

Ing. Pavlu Bernátovi, předsedovi představenstva Technických služeb města 
Liberec a. s., 
zajistit provedení veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. 
podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku. 

Termín: Neprodleně

Splněno (do 15.6. 2009) 
 

251/09 Návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla 
F. X. Šaldy Liberec od 1. září 2009 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit zveřejnění vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele 
Divadla F. X. Šaldy Liberec.  

Termín: Neprodleně
 

252/09 Stanovení kapacity Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 
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příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení. 

Termín: Neprodleně

253/09 Jmenování členů konkurzní komise 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit předání jmenovacích dekretů členům konkurzní komise. 

Termín: 5/2009 
 

260/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit uzavření: 
dohody o zániku věcného břemene mezi společností Multi Veste Czech Republic 
9, s. r. o., se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191 a statutárním 
městem Liberec, 
smlouvy o zřízení věcného břemene s Teplárnou Liberec, a. s., se sídlem tř. Dr. 
Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, IČ: 62241672. 

Termín: 05/2009
 

262/09 Rekonstrukce mostu Letná 

III. etapa: schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče 
na dodavatele stavby  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele 
o: 
vyloučení uchazeče z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou 
zakázku „Most ev.č. LB-001 Liberec – Letná ulice“ uchazeče STRABAG a. s., 
IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Most ev.č. LB-001 Liberec – 
Letná ulice“, a to vítězi výběrového řízení, společnosti EUROVIA CS, a. s., IČ: 
45274924 se sídlem Národní 138/10, 113 19 Praha 1, 

Termín: Neprodleně

zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2009 do rozpočtu 
odboru technické správy veřejného majetku - výdajová část,  částku na pokrytí 
nákladů projektu - akce, a to ve výši 23,744.619,- Kč, 

Termín kontrolní: 31. 5. 2009
 

263/09 Podnět pana Zdeňka Drozena – oprava komunikace Na Kopečku 
 
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit odeslání odpovědi p. Zdeňkovi Drozenovi na obdržený podnět v souladu 
s přeloženým návrhem odpovědi. 

Termín: 31. 5. 2009
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264/09 Žádost pí. Hany Vlasové. Žádost o likvidaci nebo přesunutí dětského 
hřiště v Burianově ul. 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zpracovat a zajistit odeslání odpovědi pí. Haně Vlasové na obdrženou žádost 
v souladu s přeloženým návrhem odpovědi. 

Termín: 25. 5. 2009

266/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 28. 5. 2009
 

267/09 Privatizace pozemků ve vnitrobloku ul. Jungmannova-Okružní-
Metelkova 

Ing.Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit předmětnou petici zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 5. 2009
 

269/09 Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu 

Ing.Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit žádost o vyřazení bytové jednotky ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 28. 5. 2009
 

270/09 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: 29. 5. 2009
 

271/09 Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku Liberec - 
Zlaté Návrší - sanace skládky  

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

Termín: Neprodleně
 

272/09 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik 
"v likvidaci" pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2008 

Ing. Čeňku Svobodovi seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní 
podnik "v likvidaci" pana Kamila Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města. 

Termín: 30. 5. 2009 
 

274/09 Návratná finanční výpomoc – ZŠ, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková 
organizace  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se ZŠ  
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Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, 
Termín: 31. 5. 2009

277/09 Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského 
domova ve společném areálu - ul. Pekárkova 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zastupitelstvu města záměr vybudování kojeneckého ústavu a dětského 
domova ve společném areálu – ul. Pekárkova ke schválení 

Termín: 29. 5. 2009
 

279/09 Návrh na poskytnutí odměn paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec a panu Michaelu Dufkovi, 
řediteli příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit paní Ing. Jaromíru Čechovou, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou a 
pana Michaela Dufka s usnesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty 
odměny ve výplatním termínu za měsíc květen 2009 z finančních prostředků 
uvedených příspěvkových organizací. 

Termín: Neprodleně

280/09 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence 
Statutárního města Liberec v roce 2008 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. 

  Termín: 28. 5. 2009
 

281/09 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního 
města Liberec v roce 2008 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. 

Termín: 28. 5. 2009
 

282/09 Změna hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zveřejnit výběrové řízení na úřední desce a přidělit byty v souladu s Pravidly pro 
přidělování bytů. 

Termín: 05/2009
 

284/09 Přidělení a výměnu bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

Termín: 05/2009



 9

 

285/09 Přidělení bezbariérového bytu 

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

Termín: 05/2009
 

286/09 Výpůjčka nebytového prostoru 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
předat společnosti uvedené prostory a sepsat se společností smlouvu o výpůjčce  

Termín: 05/2009

287/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení 
nájemní smlouvy 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1) uzavřít nájemní smlouvu s Běhounkem Petrem 

Termín: 05/2009

2) vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Procházkovou Zuzanou a dodatku 
k nájemní smlouvě s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a s Linhardem Róbertem. 

Termín: 05/2009
 

288/09 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
v objektu Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8 

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

Termín: Neprodleně
 

289/09 Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o 
stanovisko k prodloužení kanalizace v ulici Ostašovská v souvislosti 
s projektem "Centrum pro zvířata v nouzi" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat ředitele MVDr. Davida Nejedla o usnesení Rady města Liberec.  

Termín: Neprodleně
 

293/09 Hodnocení Divadla F. X. Šaldy Liberec Radou Divadla F. X. Šaldy 
Liberec a zhodnocení plnění Dohody mezi SML a DFXŠ za rok 2008 

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

Termín: Neprodleně 
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294/09 Návrh na přiznání mimořádných odměn za rok 2008 ředitelům 
příspěvkových organizací - Zoologická zahrada Liberec, Botanická 
zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

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

Liberec, 
 zajistit realizaci výplat odměn ve výplatním termínu za měsíc červen 2009. 

Termín: Neprodleně 
 

295/09 Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. 
r. o. za rok 2008 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit Petra Vostřáka, jednatele Kulturních služeb Liberec, s. r. o. 
s usnesením Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně 
 

296/09 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 28. 5. 2009
 

297/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro  2. kolo 2009 

 Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního 
města Liberec ve výši 680.000,- Kč pro 2. vyhlášené kolo roku 2009 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

Termín: 28. 5. 2009

 
297/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro  2. kolo 2009 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 9/09/0080 s Lubošem 
Příhodou. 

Termín: Neprodleně 
 

298/09 Návrhy na 57. hromadnou změnu územního plánu města Liberec – 
zahájení procesu pořízení 

Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, 
k předložení návrhů uvedených v 57. hromadné změně územního plánu města 
Liberec do projednání v zastupitelstvu města. 
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Termín: Neprodleně

 
299/09 Předložení zadání 25. změny územního plánu města Liberec ke 

schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit zadání 25. změny územního plánu města Liberec k projednání na 
zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

Termín: 28. 5. 2009
 

300/09 Odvolání a jmenovaní členky komise občanských záležitostí 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
provést jmenování paní Jaroslavy Wildnerové, bytem 5. května 376/39, Liberec 1, 
členkou komise občanských záležitostí. 

Termín: k 1. 5. 2009
 

303/09 Navýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a.s.

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
aby předložil zastupitelstvu města ke schválení návrh navýšení základního kapitálu ve 
společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. z částky 92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na 
novou výši základního kapitálu 117,600.000,- Kč vč. způsobu splacení emisního 
kurzu. 

Termín: 28. 5. 2009
 

304/09 Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva,  
aby po schválení navýšení základního kapitálu zastupitelstvem města, učinil 
všechny potřebné kroky k realizaci navýšení základního kapitálu. 

Termín: 28. 5. 2009
 

306/09 Zřízení osadního výboru Vesec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
aby návrh na zřízení osadního výboru v Liberci – Vesci předložil Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení vč. návrhu personálního obsazení tohoto výboru.  

Termín: 28. 5. 2009
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
496/08 Centrum pro výzkum energetického využití litosféry (Geotermální 

elektrárna) – dohoda o spolupráci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucími odboru rozvojových projektů,  
příslušný smluvní dokument finalizovat a zajistit jeho oboustranný podpis. 

T: 10/2008
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425/09 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
roky 2006 a 2007 a způsob rozdělení hospodářského výsledku 
společnosti Sportovní areál Liberec s. r. o.  

jednatelům společnosti Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi 
a) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období do účetnictví roku 2008,  
b) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního 

rejstříku.  
      Termín: 30. 9. 2008

 
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. 

 
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. 
 

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, 

 
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. 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
 

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.  
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Částečně jsou splněna usnesení: 
48/09 Valná hromada spol. Liberecké výstavní trhy, a. s., v likvidaci 

likvidátorovi společnosti: 
předložit návrh způsobu vypořádání majetku společnosti Liberecké výstavní trhy a. 
s., v likvidaci 

Termín: 31. 5. 2009
 
Částečně splněno – připravován materiál do RM, bude předložen na 
zasedání dne 16.6. 2009. 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
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 (smlouvy nepodepsány nájemníky) 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
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. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
po zpracování těchto dokumentací požádat o vydání příslušných povolení 
umožňujících realizaci etap, souběžně zpracovat a následně předložit radě města 
ke schválení návrh zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavebních prací na 
IV. a V. etapu akce „Rekonstrukce mostu Letná, včetně staveb souvisejících.  

Termín kontrolní: 31. 5. 2009
Průběžně plněno. 
 

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, 
- zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů: 
- zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu k projektům, 

Termín: kontrolní: 5/2009 
Plněno průběžně. KT: 7/09 
 

254/09 MŠ Sluníčko – realizace úspor energie“ – schválení vypsání veřejné 
zakázky na stavební práce 

Mgr.Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce 
projektu „MŠ Sluníčko-realizace úspor energie“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení, 

Termín: Neprodleně
Průběžně plněno. KT: 7/09 

 
256/09 Změna usnesení č. 136/09  

Letní amfiteátr -změny projektu, zahájení přípravy pro podání žádosti 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy a veřejného 
majetku, 

  zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektu: 
 vypsat veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace bouracích prací, úprav 

pozemků po odstranění stavby a odborného vedení stavby, 
 převzít příslušnou agendu od odboru Rozvojových projektů. 

Termín kontrolní: 5/2009
Průběžně plněno. KT: 8/09 

 
257/09 Změna usnesení č.137/09  
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Park Prokopa Holého – změny projektu, zahájení přípravy pro podání 
žádosti 

Rokle Zborovská, Sukovo náměstí – změny projektu, zahájení 
přípravy pro podání žádosti 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu 

k projektům a převzít příslušnou agendu od odboru Komunálních služeb. 

Kontrolní termín: 5/2009

 zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů a převzít 
příslušnou agendu od odboru Komunálních služeb - vypsat veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace projektů 

Termín: Neprodleně

 vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora při 
přípravě a realizaci projektů a převzít příslušnou agendu od odboru 
Komunálních služeb 

Termín kontrolní: Neprodleně
Průběžně plněno. KT: 8/09 

 
257/09 Změna usnesení č.137/09  

Park Prokopa Holého – změny projektu, zahájení přípravy pro podání 
žádosti 

Rokle Zborovská, Sukovo náměstí – změny projektu, zahájení 
přípravy pro podání žádosti 

 
Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor EU, 
vypsat veřejné zakázky na zpracovatele žádosti a administrátora projektu. 

Termín kontrolní: 5/2009
Průběžně plněno 

 
258/09 Změna usnesení č. 138/09 

„Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci 
vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – změny 
projektu, zahájení přípravy pro podání žádosti 

„ZŠ Lesní – úprava dvora“ – změny projektu, zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucím odboru technické správy veřejného majetku,
 zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů, 
 zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu 

k projektům a převzít příslušnou agendu od odboru Školství, kultury a 
sportu, 

Termín kontrolní: 5/2009
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Průběžně plněno. KT: 8/09 
 

258/09 Změna usnesení č. 138/09 

„Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci 
vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“ – změny 
projektu, zahájení přípravy pro podání žádosti 

„ZŠ Lesní – úprava dvora“ – změny projektu, zahájení přípravy pro 
podání žádosti 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor fondů EU, 
vypsat VZ na zpracovatele žádosti a administrátora na oba projekty. 

Termín: 5/2009 
Průběžně plněno 

 
259/09 Neptunova kašna - navrácení na nám. Dr. E. Beneše 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
připravit návrh veřejné zakázky na renovaci umístění a zprovoznění Neptunovy 
kašny, včetně návrhu harmonogramu. 

Termín: Neprodleně
Průběžně plněno 
 

261/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd  

Dodatečné práce – JŘBU 

 
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd – 
reg.č. CZ.1.13/3.1.00/02.00168 – dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění, 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně 

 
301/09 Projekt komunikace prostřednictvím Informačního systému datových 

schránek pro SML 

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML: 
- připravit žádost o podporu technologického centra z příslušného integrovaného 

operačního programu spravovaného Ministerstvem vnitra ČR vč. zajištění 
součinnosti s ostatními obcemi správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Liberec;  

- připravit ve spolupráci s Libereckou IS, a. s. společné zadání výběrových řízení 
na dodavatele investičních a provozních částí projektu;  

- informovat ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů ostatní orgány a 
organizace SML o projektu, povinnostech jednotlivých subjektů a možnostech 
zapojení do projektu;  

- navrhnout orgánům SML rozpočtové změny pro financování projektu v roce 
2009, a letech následujících.  
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Termín: Neprodleně

Plněno průběžně. KT: 9/09 
 

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
655/07 Rozvojová strategie pro MML na léta 2008 – 2010 

 
        JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 

- zveřejnit jednotlivé výstupy tohoto strategického dokumentu, 

T: 01/08
- zajistit postupnou realizaci opatření ze strategického dokumentu, 

T: od 01/08
Plněno průběžně. KT: 10/09 

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. T: 30.7. 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 
výběrového řízení. 

 

 T: 12/2008

Plněno průběžně – nové zadání pro výběr TDI, RM 2/6 
 

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. Projekt má na starosti TS – dle sdělení nárokovali 
rozpočet. KT: 7/09 
 

36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 
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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: 6/09 
 

625/08 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. 

 
Úkol průběžně plněn. V současné době probíhá instalace, provoz závory 
bude zahájen 1. 7. 2009 

 
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
Průběžně plněno. 

 
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. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 

 
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
Plněno průběžně. KT. 30.6. 2009 
 

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
Průběžně plněno. 

 

 



 19

Nesplněna jsou usnesení: 
241/09 Přidělení provozní dotace pro TSML a. s. na projekt Hřbitovy 2009  

 Ing.Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
navýšit ve třetím rozpočtovém opatření položku č. 210480750005 o 500.000,- 
Kč, 

Termín: 28. 5. 2009

Nesplněno. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna 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
Nesplněno – běží lhůta k podání odvolání. 

 
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 
 

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. 

 
Nesplněno. 

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

žádosti 
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Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření 2009 do výdajové části rozpočtu odboru 
rozvojových projektů částku 700.000,- Kč na zajištění přípravy a částku 
1,000.000,- Kč na zajištění elektropřípojek, 

Termín: 5/2009 
Nesplněno. 
 

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 
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 
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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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