
 
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne: 2.9. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2009 

 

Zpracoval: Hana Tomášová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 193 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2009 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 

48/08   - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999  
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                                                                                                                                Termín: 30.9.2009 

68/09   - Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.                               Termín: 30.9.2009 

110/09 - Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON                           Termín: 30.9.2009 

154/07 - Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 7/07 ze dne 25. 1. 2007 ve věci založení spo                              
lečnosti Lidové sady, s. r. o., a schválení Společenské smlouvy společnosti Lidové sady, s. r. o.“ 

                                                                                                                                Termín: 30.9.2009 

57/09   - Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady                  Termín: 31.11.2009 

100/09 - Návrhy na změnu územního plánu města Liberec                                   Termín: 31.11.2009 

101/09 - Zadání 25. změny územního plánu města Liberce                                   Termín: 31.11.2009 

63/08   - Zadání 21c) změny územního plánu města Liberec                                 Termín: 31.11.2009 

87/08   - Zadání 29. B změny územního plánu města Liberec                                Termín: 31.11.2009 

136/09 - Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 58 – Podněty Vratislavice nad Nisou – schvá-
lení podkladů pro nový územní plán                                                                       Termín: 31.11.2009 

137/09 - Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec – zahájení procesu 
pořízení                                                                                                                    Termín: 31.11.2009 

138/09 - Vydání 29. změny územního plánu města Liberec                                   Termín: 31.11.2009 

33/08   - Koncesní projekt na provozování areálu Městského stadionu v Liberci   Termín: 31.11.2009 

179/08 - Refinancování stávajících závazků                                                           Termín: 31.12.2009 

193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočtových nákladů souvise-
jících s odstraněním havarijního stavu kanalizačního řádu v ul. Norská vč. příslušných přípojek     

                                                                                                                                 Termín: 31.12.2009                              

133/09 - Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence krimi-                
nality pro rok 2009                                                                                                  Termín: 31.12.2009 

66/09  - Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb:  

V. a V. etapa: návrh na změnu předmětu jednotlivých etap, Změna financování 

                                                                                                                                Termín: 31. 12. 2009 

214/08 - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr majetkopráv-
ního vypořádání                                                                                                      Termín: 31. 12. 2009 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

DUBNU  2009 

 
66/09 Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb:  

IV. a V. etapa: návrh na změnu předmětu jednotlivých etap, Změna 
financování 

 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

   zajistit úpravu financování této akce v rozpočtu města na rok 2009, popřípadě zajistit   
financování této akce v dalších letech.  

                                                                                    T: dle rozpočtových pravidel SML 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 12. 2009 

 
67/09 Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 

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

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

podepsat „Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu 
městské hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberec, a. s.  

T: neprodleně 

Splněno. 

 
70/09 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v rámci 
I. výzvy roku 2009 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

                                                                                                               T: neprodleně  

Splněno. 

                
71/09 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních pamá-

tek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2009 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit do návrhu rozpočtu výdajů odboru technické správy veřejného majetku celkovou 
částku 1,330.000,- Kč v rámci nejbližšího rozpočtového opatření Statutárního města Libe-
rec, 
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                                                                                                               T: neprodleně 

Splněno. 

 
76/09 Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec, pří-

spěvkové organizace, upravující hlavní předmět činnosti organizace 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 

zajistit podpis dodatku č. 5 ke zřizovací listině Naivního divadla Liberec primátorem měs-
ta Ing. Jiřím Kittnerem a předání podepsaného dodatku řediteli Stanislavu Doubravovi.  

T: neprodleně 

Splněno. 

 
77/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportov-

ního fondu Statutárního města Liberec pro 2. a 3. kolo roku 2009  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

 seznámit žadatele 2. a 3. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec,  

                                                                                                      T: neprodleně 

Splněno. 

 
78/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportov-

ního fondu Statutárního města Liberec pro 4. kolo roku 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

seznámit žadatele 4. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Za-
stupitelstva města Liberec,      

                                                                                                                     T: neprodleně 

Splněno. 

 
80/09 Průběh pořizování 21. hromadné změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  

zajistit pokračování procesu pořizování 21. hromadné změny územního plánu města Libe-
rec bez zbytečných průtahů.  

                                                                                             T: neprodleně 

Splněno. 

 
81/09 Průběh pořizování 29. hromadné změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  

zajistit pokračování procesu pořizování 29. hromadné změny územního plánu města Libe-
rec bez zbytečných průtahů.     
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                                                                                                                     T: neprodleně 

Splněno. 

 
30/09 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutár-

ního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec - 1. kolo 2009 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, 
1) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro pod-

poru a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec, 

2) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec vč. proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

  T: 30. 4. 2009 

Splněno. 

 
32/09 Schválení nového úplného znění zřizovacích listin příspěvkových orga-

nizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec a dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové or-
ganizace Komunitní středisko Kontakt Liberec 

N. Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit podpis nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec vč. majetkové přílohy, příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec vč. majetkové přílohy a dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a 
předat podepsané dokumenty ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací.  

                                                                                                                     T: duben 2009 

Splněno. 

 
50/09 Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 

vypsat výběrové řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 150 mil. 
Kč s dobou splatnosti 2 roky; 

              T: 15. 4. 2009 

Splněno. 

 
55/09 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 

školství 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit předání majetkových příloh ředitelům základních a mateřských škol.  

 T: duben 2009 
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Splněno. 

 
57/09 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady 

1) Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 

zajistit realizaci smlouvy na IPRM Liberec – zóna Lidové sady s řídícím orgánem Regio-
nálního operačního programu NUTS II. Severovýchod, 

Splněno. 

 

2) Ing. F. Hrušovi, náměstku primátora, 

předložit jednotlivé projekty před podáním žádosti o dotaci ke schválení zastupitelstvu 
města.  

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 11/2009 

 T: duben 2009 

 
 

P r o d l o u ž e n é    t e r m í n y: 
214/08 Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – 

záměr majetkoprávního vypořádání 

 Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora,  

po dokončení jednání o majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výše uvedenou akcí 
připravit návrhy jednotlivých majetkoprávních operací ke schválení v zastupitelstvu měs-
ta.  

T: 31. 1. 2009 – kontrolní 

Úkol trvá. 

Pozastaveno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31.12.2009 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  s termínem kontroly v měsíci 

KVĚTNU 2009 

 
69/09 Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením 

movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172-1178 kon-
krétním žadatelům 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit uzavření darovacích smluv s jednotlivými žadateli.  

                                                                                                                     T: 05/2009   

Splněno.                              

                     
70/09 
 

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

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním 
městem Liberec a žadateli.       

T: 05/2009 

Splněno. 

 
72/09 
 

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009 

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o přidělení dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec a zajistit 
proplacení schválených dotací na základě podepsaných smluv.  

                                                                                                                     T: 15. 5. 2009 

Splněno. 

 
82/09 
 

Petice občanů proti dopravním úpravám v Ježkově ulici, Rochlice 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

- nadále se zmíněnou problematikou zabývat a najít optimální řešení, 

- zajistit ve smyslu důvodové zprávy zpracování odpovědi na petici občanů,  

- informovat o přijatém řešení zastupitelstvo města.  

T: 05/2009 

Splněno. 
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87/09 Zřízení osadního výboru Vesec 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 

seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  

                                                                                                                     T: neprodleně 

Splněno. 

 
94/09 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvko-

vých organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 

zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace.  

                                                                                                                     T: neprodleně  

Splněno. 

      
95/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2009 

 Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

 zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola dotací roku 2009 

 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 

 Liberec, 

                                                                                                            T: neprodleně   

Splněno.   

 
100/09 Návrhy na změnu územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora 

pokračovat v procesu  přípravy  pořízení   „nového“ územního plánu  Liberce a upozornit   
zpracovatele toho plánu na fakt, že změna územního plánu na některých pozemcích byla 
v minulosti   zastupitelstvem města i opakovaně zamítnuta.  

                                                                                                                     T: neprodleně 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 

 
101/09 Zadání 25. změny územního plánu města Liberce 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 25. změny územního plánu města  
Liberec. 
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                                                                                                        T: neprodleně 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 

 
6/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním 
městem Liberec a žadateli.  

 T: 31. 5. 2009 

Splněno. 

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

ního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2009 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Libe-
rec včetně proplacení schválených dotací.  

 T: 29. 5. 2009 

Splněno. 

 
53/09 Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na při-

dělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. 
výzvy roku 2009 

N. Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním 
městem Liberec a žadateli.  

              T: květen 2009 

Splněno. 

 
 

 

P r o d l o u ž e n é    t e r m í n y: 

 
63/08 Zadání 21c) změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, 
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aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 21c) změny územního plánu města Libe-
rec.  

                                                                                                          T: 03/2008 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 
 

87/08 Zadání 29. B změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, 

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 29. B změny územního plánu města Li-
berec.  

T: 04/2008 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ČERVNU  2009 

 
68/09 Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

zajistit odstranění zjištění vyplývajících z této zprávy a podat průběžnou informaci o 
stavu plnění tohoto usnesení zastupitelstvu města.  

         T: 30. 6. 2009 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení  30. 9.  2009 

 
73/09 Daň z přidané hodnoty na vstupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

zajistit dodržování schváleného postupu.  

             T: od 30. 6. 2009  průběžně 

Plněno. 

 
83/09 Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry 

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařazení části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od společnosti MERKUR CASINO, a. s., 
do nejbližšího rozpočtového opatření, a to v souladu s tímto usnesením zastupitelstva 
města.  

Splněno. 

 

2.  Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

zrealizovat využití části výtěžku ze sázkové hry v kasinu od společnosti MERKUR CA-
SINO, a.s.,  

v souladu s tímto usnesením zastupitelstva města.  

                                                                              T: nejbližší rozpočtové opatření 

Splněno. 

 
96/09 Přidělení provozní dotace pro TSML a.s. na projekt Hřbitovy 2009 

 - Ing.Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu ekonomického odboru navýšit ve třetím roz-
počtovém  opatření položku č. 210480750005 o 500.000,- Kč. 
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Splněno.  

 

 -  p.Milanu Šírovi, náměstkovi primátora zajistit uzavření smlouvy s TSML a.s. o po-
skytnutí dotace.                                                                                                                     

                                                                                                                   T : 03.06.2009 

Splněno. 

 
106/09 Zpráva o ukončení FIS MS v klasickém lyžování Liberec 2009 

primátorovi města pozvat bývalou prezidentku organizačního výboru FIS MS 
v klasickém lyžování Liberec 2009 paní Kateřinu Neumannovou k podání detailní zprá-
vy o hospodářském výsledku  FIS MS v lyžování Liberec 2009 včetně detailního přehle-
du financování.                                                                                       

                                                                                                        T: 06/2009 

Splněno. 

 
109/09 Zřízení osadního výboru v Liberci – Kateřinkách 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  

seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  

                                                                                                             T: neprodleně 

Splněno. 
 

110/09 Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 

zpracovat  a předložit návrh řešení týkající se problematiky uzavřeného úseku městské 
cesty v areálu Ypsilon Golf Liberec, a. s..                                                                              

                                                                                                                   T: neprodleně  

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení  09/ 2009 
 

121/09 Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 
2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec  

na rok 2009 zastupitelstvu města dne  25. 6. 2009 ke schválení. 

                                                                                                         T: 25.6.2009 

Splněno. 
 

122/09 Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek vč. pří-
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slušenství 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

 informovat JUDr. Alexandra Šoljaka: 

 a) o prominutí pohledávek  nad 20.000,-Kč  

Splněno. 

 

 b) o upuštění od vymáhání pohledávek vzniklých před 31. 12. 2005 a prominutí  
     příslušenství těchto pohledávek 

Splněno. 
                                                                                                                   T: neprodleně 

124/09 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Gollova 
394/4, příspěvkové organizace  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit podepsání dodatku primátorem Ing. Jiřím Kittnerem. 

                                                                                                         T:  neprodleně 

Splněno. 

 
125/09 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 

38/6,  příspěvkové organizace  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 

zajistit podepsání dodatku primátorem Ing. Jiřím Kittnerem.      
                                                                                                       T:  neprodleně 

Splněno.  
 

126/09 Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvko-
vých organizací  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 

                                                                                                                   T: neprodleně 

Splněno. 
 

127/09 Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvko-
vých organizací  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 

                       T: ne-
prodleně 
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Splněno. 

129/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportov-
ního fondu Statutárního města Liberec pro 5. kolo roku 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

seznámit žadatele 5. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec; 

                                                                                                         T: neprodleně 

Splněno 
 

130/09 Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na při-
dělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci III. 
výzvy roku 2009 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

                                                                                                         T: neprodleně 

Splněno. 
 

131/09 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 

paní Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

                   T: neprodleně 

Splněno. 
 

133/09 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 
programu prevence kriminality pro rok 2009 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli policie Liberec, 

 zajistit realizaci výše uvedených projektů  

                                                                                                        T: průběžně 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení  31. 12. 2009 
 

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 
558 000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec. 

                                                                                                         T: průběžně 
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Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení  31. 12. 2009 

 
136/09 Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 58 – Podněty Vratislavi-

ce nad Nisou – schválení podkladů pro nový územní plán 

Ing. Františkovi  Hrušovi,  náměstkovi primátora,  

pokračovat v procesu  přípravy pořízení „nového“ územního plánu. 

        T: neprodleně 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 
 

137/09 Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Libe-
rec – zahájení procesu pořízení 

Ing.  Františkovi  Hrušovi, náměstkovi primátora,   

pokračovat v procesu  přípravy pořízení  „nového“ územního plánu. 

        T: neprodleně 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 
 

138/09 Vydání 29. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora: 

1) aby zajistil oznámení o vydání 29. změny územního plánu města Liberec ve smyslu 

§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

                                                                                                    T: neprodleně 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 

Návrh: termín další kontroly plnění usnesení 31. 11. 2009 
 

50/09 Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úvěrovou smlouvu uzavřenou s vítězem vý-
běrového řízení.  
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             T: 30. 6. 2009 
Splněno. 

  
  

  

 P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 
154/07 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 7/07 ze dne 25. 1. 2007 ve věci 

založení společnosti Lidové sady, s. r. o., a schválení Společenské 
smlouvy společnosti Lidové sady, s. r. o.“ 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora,  

předložit zastupitelstvu města návrh dalšího postupu.  

                                                                                                T: 06/2008 

Úkol trvá. 

Průběžně plněno. 
Návrh: nový  kontrolní termín 09/2010 

  
198/08 Přijetí dotace ve výši 7,137.141,- Kč na projekt „Podpora moderních 

forem výuky na základních školách Libereckého kraje“ 

Ing. O. Červinkovi, náměstku primátora,  

zajistit realizaci projektu v souladu s podmínkami podpořeného projektu.  

T: 09/2008 

Splněno. 
 

179/08 Refinancování stávajících závazků  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města,  

učinit veškeré potřebné právní kroky k realizaci projektu.  

                                                                                                          T: 31. 3. 2009 

Úkol trvá. 

Průběžně plněn. 

Návrh: termín kontroly 31. 12. 2009. 

 
193/08 Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení roz-

počtových nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu ka-
nalizačního řadu v ul. Norská vč. příslušných přípojek 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

zajistit realizaci stavby – „ Rekonstrukce mostu Letná – vč. souvisejících  staveb“ dle 
rozšířeného zadání, tj. vč. zřízení částí vodovodních a kanalizačních přípojek na pozem-
cích ve vlastnictví Statutárního města Liberec a předložit zastupitelstvu města ke schvá-
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lení jejich darování konkrétním subjektům. 

                                                                                                           T: 11/2008 

Realizace stavby splněna. 

Majetkoprávní vypořádání je průběžně plněno. 

Návrh: termín kontroly plnění usnesení 31. 12. 2009 

 
33/08 Koncesní projekt na provozování areálu Městského stadionu v Liberci

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města,  

zajistit zpracování koncesní dokumentace včetně návrhu koncesní smlouvy a provedení 
koncesního řízení na provozování areálu Městského stadionu v Liberci. 

                                                                                                       T: 02/2009 

Úkol trvá. 

Průběžně plněn. 

Návrh: termín kontroly 11/ 2009. 

 
26/09 Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje škol-

ských příspěvkových organizací 

Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací.  

                                                                                                        T: 02/2009 

Splněno. 

 
27/09 Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kul-

turních příspěvkových organizací 

Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu 
pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací.  

                                                                                                        T: 02/2009 

Splněno. 

28/09 Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje pří-
spěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 

Ing. Č. Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zařadit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření návrh na finanční prostředky Fondu 
pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.  

                                                                                                                        T: 02/2009 

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

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

b) zajistit zadání vypracování aktuálního znaleckého posudku na nemovitosti – 
objekt č. p. 99 se stavební parcelou č. 184, objekt č. p. 128 se stavební parcelou č. 228 a 
objekt č. p. 129 se stavební parcelou č. 229, vše v k. ú. Machnín. 

                                                                                                                        T: 02/2008 

Úkol trvá. 

Návrh: termín kontroly 09/ 2009. 
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