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2009 
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Zpracovala:  Anna Zelenková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 
 
 
 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci  
č e r v e n  2009 

V měsíci   č e r v n u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
35/09 Úprava Soukenného náměstí – návrh dohody o spolupráci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů 
po odsouhlasení projektové dokumentace předložit radě města ke schválení 
příslušný návrh „Dohody o spolupráci“ mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., v oblasti realizace úprav 
Soukenného náměstí, 

Termín: 30. 6. 2009
 

144/09 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s. r. o. o vkladu do 
společnosti mimo základní kapitál 

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

7,500.000 Kč  do 30. 6. 2009

160/09 Odvolání pana Mgr. Milana Regnera z funkce ředitele Základní školy, 
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 předání odvolacího dekretu řediteli Základní školy, Liberec, Vrchlického 
262/17, příspěvkové organizace. 

Termín: 6/2009 
 

208/09 Dodržování hygienického limitu hluku dopravy na vybraných 
komunikacích 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po obdržení výše uvedené projektové dokumentace zajistit oslovení příslušných 
společností k podání nabídek na provedení stavebních a montážních prací a po 
obdržení nabídek a jejich zhodnocení následně zajistit uzavření příslušných 
smluvních dokumentů a zajistit úplnou realizaci těchto zakázek, 

Termín: 6/2009 

 
zajistit ověření současné hlukové situace, včetně jejího vyhodnocení ve chráněném 
prostoru staveb, Švermova 115/27, Liberec 10, a Jungmannova 14, Liberec, osobou 
způsobilou podle § 32 a) zák. č. 258/2000 Sb. 

Termín : 6/2009



 
245/09 Schválení výsledků výběrového řízení na akci "Upgrade SAP" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení firem Sabris s. r. o. a IDS Scheer ČR, s. r. o. a uzavřít 
smlouvu o realizaci zakázky s vítězným uchazečem výběrového řízení, firmou 
Pregis a. s. 

Termín: 30. 6. 2009
 

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

Mgr.Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh smlouvy o dílo. 

Termín: 6/2009 
 

255/09 Souhrnná výroční zpráva SML za rok 2008 

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,  
zajistit dokončení dokumentu a předložení komplexního díla na zasedání 
zastupitelstva města, a to v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a 
společností Elset. 

Termín: 6/2009 
 

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

Dodatečné práce – JŘBU 

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

Termín: 2. 6. 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: 
po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Most ev.č. LB-001 Liberec – Letná 
ulice“, předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení 
společností EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 se sídlem Národní 138/10, 113 19 
Praha 1 k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

Termín kontrolní: 15. 6. 2009

265/09 Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2008 – 2009 ve městě Liberci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
dopracovat ve spolupráci s TSML a. s. vyúčtování zimní údržby 2008 - 2009, 
ve spolupráci s TSML a. s. zpracovat  návrh čerpání finančních prostředků na 
provádění čištění komunikací v majetku města v období květen až listopad 2009, 



ve spolupráci s TSML a. s. zpracovat návrh čerpání finančních prostředků na 
provádění zimní údržby místních komunikací v majetku města v období listopad a 
prosinec 2009, 
a následně dopracované vyúčtování a zpracované rozbory předložit k projednání 
v radě města.  

Termín: 16. 6. 2009
 

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

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
 
zajistit zjednodušené podlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky na služby- 
Liberec - Zlaté Návrší – sanace skládky – výběr TDI. 

Termín: 2. 6. 2009
 

273/09 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 2008 a způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti 
Sportovní areál Liberec s. r. o. 

jednatelům společnosti, Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi,  
1) k úhradě ztráty roku 2008 a ztráty z let minulých použít, 

a) rezervní fond v plné výši, tj. v částce 43.754,- Kč, 
b) kapitálové fondy v plné výši, tj. v částce 47,100.000,- Kč, 

 
2) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období včetně provedené úhrady 

ztráty roku 2008 a ztráty z let minulých  do účetnictví roku 2009, 

Termín: 30. 6. 2009
 

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

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit částku 4,952.054,10 Kč do výdajové i příjmové části rozpočtu SML na rok 
2009. 

Termín: 30. 6. 2009
 

283/09 Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací v ulici 
Krajní č.p. 1575-1580, Liberec 30 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytů. 

Termín: 30. 6. 2009
 

290/09 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy, 
Liberec, Vrchlického 262/17 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o rozhodnutí rady města ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 
262/17. 

Termín: 06/2009
295/09 Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. 



r. o. za rok 2008 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v souladu se schváleným závěrečným účtem SML za rok 2008, a v souladu 
s projednáním zprávy o činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 v Radě 
města Liberec, uhradit nedoplatek skutečně spotřebovaných energií Kulturních 
služeb Liberec, s. r. o. ve výši 36.051,82 Kč na účet organizace,  

Termín: 30. 6. 2009
 

305/09 Jmenování člena komise dopravy 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
provést jmenování pana Ing. Miloše Matouška, Atelier 4 s. r. o., Podhorská 377/20, 
Jablonec nad Nisou. 

Termín: k 1. 6. 2009
 

309/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s občanským sdružením 
SPOLEČNOST PŘÁTEL TRADIC LIBERECKA, O. S., se sídlem Purkyňova 
594/29, Liberec XIV – Ruprechtice. 

Termín: 06/2009

310/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Jěštěd 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání 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“, a 
to společnosti STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 
00 Praha 5, 

Termín: Neprodleně

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením veřejné 
zakázky - jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Rekonstrukce přístupové 
komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd – reg.č. 
CZ.1.13/3.1.00/02.00168 – dodatečné práce“, předložit příslušný dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. CC/388/08 s dodavatelem těchto prací společností STRABAG 
a. s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, k podpisu a po 
jeho podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

Termín kontrolní: 15. 6. 2009
 

312/09 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na 
zajištění bydlení azylantů 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace 
z MV4R ve výši 400.000,- Kč na zajištění bydlení azylantů, 

Termín: Neprodleně
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 



zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR 
v celkové výši 400.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro odbor 
sociálních a zdravotních služeb. 

Termín: Neprodleně
 

313/09 Změny v konečném obsazení přidělených bytů Radou města Liberce 
v ul. Krejčího 1172 - 1178, Liberec 6 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
obsadit volné byty náhradníky, které schválila Komise humanitní nebo zveřejnit 
výběrové řízení na úřední desce a přidělit byty v souladu s Pravidly pro přidělování 
bytů. 

Termín: 06/2009

 
316/09 Odvolání Mgr. Jiřího Paclta z funkce ředitele Základní školy, Liberec, 

Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace  

Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy, 
Liberec, Na Perštýně 404/44  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu : 
1. zajistit vypracování a předání odvolacího dekretu Mgr. Jiřímu Pacltovi, 

Termín: 06/2009
2.  informovat o rozhodnutí rady města ředitele Základní školy, Liberec, Na 

Perštýně 404/44.  
Termín: 06/2009

317/09 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu : 
1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, 

Termín: 06/2009

 
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Základní školy, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace. 

Termín: 16. 6. 2009
 

318/09 Odvolání MgA. Martina Otavy z konkurzní komise pro konkurzní 
řízení na obsazení funkce ředitele DFXŠ Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit MgA. Martina Otavu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně

 
319/09 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 

zakázku "Zajištění stravování žáků a dětí Základní školy Barvířská 
38/6, žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální, Orlí 
140/7 a Základní školy praktické, Gollova 394/4 v Liberci" 



Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firmy PERSONNEL WELFARE – zařízení 
školního stravování, s. r. o. a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem 
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Zajištění stravování 
žáků a dětí Základní školy Barvířská 38/6, žáků Základní školy praktické a 
Základní školy speciální, Orlí 140/7 a Základní školy praktické, Gollova 394/4 
v Liberci", firmou ŠJ GASTRON - Zuzana Vaníčková, s. r. o., s nabídkovou cenou 
1,009.361,60 Kč. 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt

320/09 Stanovení limitu ztratného v městském informačním centru 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
postupovat při úhradě ztratného dle důvodové zprávy.   

Termín: Neprodleně
 

321/09 Návrh na úpravu platů Františka Dáni, Stanislava Doubravy, MVDr. 
Davida Nejedla a RNDr. Miloslava Studničky, CSc., ředitelů 
kulturních příspěvkových organizací, s účinností od 1. června 2009 

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

Termín: Neprodleně

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

  Termín: Neprodleně
 

322/09 Nové platové zařazení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení - 
nařízení vlády č. 130/2009 Sb., ze dne 4. května 2009, kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nových platových výměrů dle důvodové zprávy. 

Termín: Neprodleně

323/09 Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. 
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
mateřské školy zřizované statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol, jmenovitě uvedených 
v příloze.  

Termín: Neprodleně
 

324/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Malínek", Liberec, 
Kaplického 386, příspěvkové organizace, Mgr. Jitky Reindlové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  



zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

Termín: Neprodleně
 

325/09 Platový postup ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace, Mgr. Tomáše Kolafy dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

Termín: Neprodleně

326/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Sedmikráska", Liberec, 
Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace, paní Ilony Soukupové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

Termín: Neprodleně
 

327/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Rosnička", Liberec, Školní 
vršek 503/3, příspěvkové organizace, paní Alice Langerové dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

Termín: Neprodleně
 

328/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, 
příspěvkové organizace, paní Jaroslavy Vacíkové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

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

Termín: Neprodleně
 

329/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, 
Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace, Bc. Dany Jeništové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

Termín: Neprodleně

 
333/09 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 2008, projednání a schválení výroční zprávy za rok 2008, způsobu 
rozdělení a užití zisku za rok 2008 obchodní společnosti Technické 
služby města Liberce, a. s. 



a) představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce a. s., 
provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2008 
v účetnictví roku 2009, 

Termín: 30. 6. 2009

b) předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce 
a. s., 
zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního 
rejstříku. 

Termín: 30. 6. 2009
 

334/09 Tvorba projektových záměrů a předprojektová příprava IPRM 
Liberec - zóna Lidové Sady 

1) Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU, 
zajistit vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu administrativního 
zajištění IPRM, 

Termín: Neprodleně
2) Ing. Čeňku Svobodovi , vedoucímu odboru ekonomiky, 

zajistit v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu odboru EU: 480tis. Kč na 
tvorbu projektových záměrů, 65tis. na zajištění výběrového řízení na 
zpracovatele projektu administrativního zajištění IPRM, 1800tis. Kč na zajištění 
předprojektové a projektové přípravy projektů „Centrum aktivního odpočinku 
Lidové Sady“, „Kulturní a společenské centrum LS“, „Park Prokopa Holého“ a 
„Rokle Zborovská – Sukovo náměstí“.  

Termín: Neprodleně

Splněno dle požadavků odboru Koordinátor dotací EU. 

335/09 Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
podepsání smlouvy s vítězným uchazečem, firmou Compet Consult s.r.o. 
s celkovou nabídkovou cenou 3,052.350,- Kč včetně DPH. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt
 

336/09 Zabezpečení výkonu veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi 

- Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít se  společností Komunitní práce Liberec, o. p. s., smlouvu o zabezpečení 
veřejné služby včetně jejího pověření zastupovat město při plnění úkolů všech 
obce v systému veřejné služby; 

- Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit dotaci 1 milion Kč pro společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s. do 
návrhu příštího rozpočtového opatření; 

- Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
vytipovat pro výkon veřejné služby vhodné lokality na komunikacích a veřejné 
zeleni v majetku SML.  



 
Termín: Neprodleně, zahájení činností od 1. 7. 2009

 
337/09 Odvolání a jmenování členů komisí  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
1. provést jmenování pana Adama Duška, bytem Jeronýmova 569, Liberec VII, 460 

07, členem komise pro prevenci; 
2. provést jmenování pana Ing. Antonína Svobodu, bytem Březinova 3/50, Liberec 

XV, 460 15, členem komise humanitní; 
3. provést jmenování pana Dušana Kašpara, bytem Na hradbách 1348/7, Liberec I, 

460 01, členem komise sportovní. 
Termín: k 2. 6. 2009

339/09 Projednání výroční zprávy a schválení výsledků hospodaření DPML, a. 
s. za rok 2008 

představenstvu obchodní společnosti DPML, a. s.,  
a) provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2008 

v účetnictví roku 2009, 
b) zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního 

rejstříku.  
 

340/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem III. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 25. 6. 2009
 

341/09 Městský fond rozvoje  bydlení  

2. kolo rozdělení finančních prostředků pro r. 2009 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit: 
a) 2. návrh rozdělení finančních prostředků z MFRB pro rok 2009, 
b) revokaci usnesení zastupitelstva města č. 230/06 bod 2., 

ke schválení zastupitelstvu města. 
Termín: 25. 6. 2009

 
342/09 Dohody o užívání lesních komunikací 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit podpisy dohod s Lesy České republiky, s. p. a se Sportovním areálem 
Ještěd, a. s. 

Termín: Neprodleně
 

343/09 Úprava Soukenného náměstí  - návrh dohody o spolupráci 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
a) svolat jednání zástupců dotčených odborů města za účelem upřesnění rozsahu 

úprav případně rekonstrukce Soukenného náměstí, 
b) projednat stanovisko týkající se rozsahu úprav/rekonstrukce se společností Multi 

Veste Czech Republic 9, s. r. o., 



Termín: Neprodleně
 

344/09 Tramvajová trať do Rochlice – smluvní vztahy 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 25. 6. 2009
 

347/09 Stavební stav komunikace a mostu ul. Ke Hluboké - podnět občanů 

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

odeslat odpověď Vladimíru a Martině Nedvědovým, Hluboká 27, 463 12, Liberec 
28, Ladislavovi a Zdeňce Stejskalovým, Hluboká 4, 463 12, Liberec 28 a Janovi a 
Haně Koflákovým, Hluboká 4, 463 12, Liberec 28, na obdržený podnět. 

Termín: 19. 6. 2009
 

348/09 Stav veřejné komunikace ul. Gorkého - podnět občanů 

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

odeslat odpověď p. Věře Hanzlíkové, zástupkyni společenství vlastníku bytových 
jednotek, Gorkého 5/772, Liberec, na obdržený podnět. 

Termín: 19. 6. 2009
 

357/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 25. 6. 2009

 
358/09 Finanční kompenzace - manželé Horňákovi 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města 
předložit proplacení finanční kompenzace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 25. 6. 2009

 
359/09 Úprava nájemného - garáže, Štefánikovo nám. 1135, Liberec 1 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
vydat pokyny k uzavření dodatků k nájemním smlouvám. 

Termín: 30. 6. 2009
 

360/09 Podnájem místnosti v objektu Ruprechtická 254, Liberec 14 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat žadatele o stanovisku rady města. 

Termín: 19. 6. 2009
 

361/09 Přidělení bytu na půl cesty ve vlastnictví Statutárního města Liberec 



organizaci poskytující sociální služby 

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

Termín: 06/2009
 

362/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení 
smlouvy o ubytování 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Cverčkem Jaroslavem, 

Termín: 06/2009

uzavřít nájemní smlouvu s Horušickým Reinerem, Fialovou Vlastou, 
Tannertovou Vlastou a Benešovou Ilonou, 

Termín: 06/2009

uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Pěkníkovou Jelenou. 

Termín: 06/2009
 

363/09 Přidělení a výměnu bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

Termín: 06/2009
 

364/09 Úprava podmínek výpůjčky nebytového prostoru v objektu Česká 617 

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

Termín: 06/2009
 

365/09 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu investic Libereckého kraje na rok 
2009 

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
podat žádost o poskytnutí dotace z Fondu investic Libereckého kraje na rok 2009, 
program I-6 Program obnovy a rozvoje měst a obcí dle podmínek programu na 
Krajský úřad Libereckého kraje. 

Termín: Neprodleně
 

366/09 Prominutí nájmu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
informovat  manžele Marian a Adama Eskiev o prominutí nájmu. 

Termín: Neprodleně
 



367/09 Návrh na úpravu platů Ing. Jaromíry Čechové, Mgr. Anny 
Vereščákové a Michaela Dufka, ředitelů příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření, s účinností od 1. června 2009 

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

 
Termín: Neprodleně

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

seznámit výše uvedené ředitele příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření s usnesením Rady města Liberec.  

Termín: Neprodleně
 

368/09 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec ke schválení zastupitelstvu města.  

Termín: 25. 6. 2009
 

369/09 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009 

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

Termín: 25. 6. 2009
 

370/09 Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci 
III. výzvy roku 2009  

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

Termín: 25. 6. 2009

371/09 Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek vč. 
příslušenství 

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
informovat JUDr. Alexandra Šoljaka o odpisu pohledávek do 20.000,- Kč, 

Termín: Neprodleně
2. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

1) předložit zastupitelstvu města návrh na prominutí pohledávek vyšších než 20 
tisíc Kč z důvodů úmrtí dlužníků či nevymahatelnosti  a jejich účetní odpis 
v celkové částce 1,287.517,- Kč, 

Termín: 25. 6. 2009



2) předložit zastupitelstvu města návrh na upuštění od vymáhání pohledávek 
vzniklých před 31.12.2005 specifikovaných v příloze  důvodové zprávy č. 3, 
prominutí příslušenství těchto pohledávek  a jejich účetní odpis v celkové 
částce 31,438.967,- Kč. 

Termín: 25. 6. 2009

 

374/09 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 
2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 statutárního města Liberec na rok 2009 
zastupitelstvu města dne 25. 6. 2009 ke schválení. 

Termín: 25. 6. 2009

 
375/09 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: 26. 6. 2009
 

377/09 Schválení výsledků veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti 
nakládání s odpady na území Statutárního města Liberec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
a) podepsat rozhodnutí  zadavatele o vyloučení uchazeče spol. SITA CZ a. s., se 

sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 25638955 a společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, 
IČ: 49356089, 

Termín: Neprodleně

b) podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky předložené společností 
.A.S.A.Liberec s. r. o., se sídlem Mydlářská 105/10,Liberec10, IČ: 63146746, 

Termín: Neprodleně

c) po uplynutí zákonných lhůt podepsat smlouvu s vybraným uchazečem, 
společností .A.S.A. Liberec s. r. o., se sídlem Mydlářská  105/10, Liberec 10, IČ: 
63146746. 

 

379/09 Platový výměr Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizace 

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

Termín: Neprodleně

 
380/09 Platový výměr pana Jiřího Skalského, ředitele Základní školy, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  



zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.  
 

381/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "V zahradě", Liberec, 
Žitavská 122/68, příspěvkové organizace, Bc. Vlasty Tesařové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

Termín: Neprodleně
 

382/09 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

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

Termín: 25. 6. 2009

383/09 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: 25. 6. 2009
 

384/09 Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol 
Libereckého kraje" ze Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, 
příspěvková organizace, na Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvkovou organizaci 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit ke schválení zastupitelstvu města převod majetku Základní školy, 
Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvkové organizace, získaného z dotace na 
projekt “Síť tvořivých škol Libereckého kraje“ na Základní školu, Liberec, Lesní 
575/12, příspěvkovou organizaci. 

Termín: 25. 6. 2009

 
385/09 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 

38/6, příspěvkové organizace 

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
požádat Krajský úřad Libereckého  kraje o výmaz školní jídelny, součásti Základní 
školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, z rejstříku škol a  
školských zařízení; 

2. Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení dodatek ke zřizovací listině Základní 
školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace.  

Termín: 25. 6. 2009

 
386/09 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy praktické, Liberec, 



Gollova 394/4, příspěvkové organizace 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora 
předložit zastupitelstvu města ke schválení dodatek ke zřizovací listině Základní 
školy  praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace.  

Termín: 25. 6. 2009
 

387/09 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 5. kolo roku 2009 

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

Termín: 25. 6. 2009
 

388/09 "ZŠ Barvířská - rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a 
rekonstrukce pavilonu kuchyně" - schválení vypsání veřejné zakázky 
na stavební práce 

Mgr.Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce akce 

„ZŠ Barvířská - rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a rekonstrukce 
pavilonu kuchyně" formou zjednodušeného podlimitního řízení, 

Termín: Neprodleně

 
391/09 Protokol z provedené kontroly hospodaření organizace Mateřská škola 

„V Zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68 za roky 2007 a 2008 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně sdělit ředitelce Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Vlastě Tesařové, že 
Rada města Liberec nesouhlasí s jejím postupem, kdy na uvedeném pracovišti 
ředitelka sama se sebou sjednala další pracovní poměr na 0,5 úvazku na funkci 
„vedoucí stravování“. Zároveň sdělí ředitelce požadavek Rady města Liberec, aby 
v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ukončila 
předmětný pracovní poměr a v dalším období na výše uvedeném pracovišti 
vykonávala práci ve funkci ředitelky mateřské školy a to v souladu se jmenováním 
uděleným zřizovatelem. 

Termín: Neprodleně
 

393/09 Návrhy na pořízení hromadné změny územního plánu č. 58 - podněty 
Vratislavice nad Nisou - podklady pro nový územní plán 

Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, 
k předložení návrhů uvedených v hromadné změně územního plánu města Liberec 
č. 58 - podněty Vratislavice nad Nisou - do projednání v zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně

 
394/09 Návrhy na 59. hromadnou změnu územního plánu města Liberec – 

zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán 

Ing. Františka Hrušu, náměstka primátora, 



k předložení návrhů uvedených v 59. hromadné změně územního plánu města 
Liberec do projednání v zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně

395/09 Návrh na vydání 29. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh 29. změny územního plánu města Liberec k projednání , schválení 
a vydání na zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009
 

398/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení 

a) oznámení o změně IPRM - Liberec - regenerace sídliště Rochlice; 
b) Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 

regenerace sídliště Rochlice mezi SML a Ministerstvem pro místní rozvoj; 
c) odvolání Bc. Jiřího Pilného z role manažera IPRM Liberec – regenerace sídliště 

Rochlice a člena řídícího výboru bez hlasovacího práva; 
d) volbou Ing. Martina Čecha do role manažera IPRM Liberec – regenerace sídliště 

Rochlice a člena řídícího výboru bez hlasovacího práva.  

Termín: 25. 6. 2009
Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU,  
zajistit předání podkladů IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice odboru 
rozvojových projektů, 

Termín: Neprodleně
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
v rámci nejbližšího rozpočtového opatření zařadit do návrhu rozpočtu odboru 
rozvojových projektů částku 233.240,- Kč včetně DPH na administrativní 
zajištění IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice. 

Termín: Neprodleně
 

401/09 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 
programu prevence kriminality pro rok 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR zastupitelstvu města. 

 

402/09 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec 
pro 3. a 4. kolo 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2009 Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 6. 2009

 
403/09 Souhrnná výroční zpráva SML – II. část – příspěvkové organizace, 



obchodní společnosti 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zajistit dokončení dokumentu a předložení komplexního díla do nejbližšího 
zasedání zastupitelstva města, a to v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a 
společností Elset. 

Termín: 25. 6. 2009

404/09 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut 
města Liberec – změna přílohy č. 1 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města 
Liberec, ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009
 

405/09 Návrh úpravy platu ředitele Městské policie Liberec a platností od 1. 
června 2009  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování a předání příslušného platového výměru řediteli Městské 
policie Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

409/09 Darovací smlouva movitého majetku  -  uměleckého díla "Splněný sen"

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit k uzavření příslušnou darovací smlouvu. 

Termín: 06/2009
 

410/09 Darovací smlouva movitého majetku  -  uměleckého díla "Brána 
borců" 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit k uzavření příslušnou darovací smlouvu. 

Termín: 06/2009
 

412/09 Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Petici zastupitelstvu města k projednání. 

Termín: 25. 6. 2009

414/09 Zřízení osadního výboru v Liberci – Kateřinkách 

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

Termín: 25. 6. 2009



 

415/09 Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. 
pololetí 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na II. pololetí 2009 
zastupitelstvu města na vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města 
na II. pololetí 2009 k projednání a ke schválení zastupitelstvu města v podobě 
otevřeného materiálu. 

Termín: 25. 6. 2009
 

417/09 Prodej akcií ČSAD Liberec a. s. 

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

Termín: 25. 6. 2009
 

421/09 Schválení výsledků výběrového řízení na „Předfinancování akcí 
dotovaných ze zdrojů Evropské unie“ 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
a) předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh úvěrové smlouvy s vítězem 

výběrového řízení, 

Termín: 25. 6. 2009
b) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 
Termín: 30. 6. 2009

 
422/09 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. 

Termín: 25. 6. 2009

 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
345/08 Odpisy příspěvkových organizací Statutárního města Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
ustavit Fond pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření. 

T: 31. 12. 2008
 

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
Splněno – smlouva připravena  k podpisu. 

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

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 
 

66/09 Výpůjčka pozemku p.č. 1094/3, k.ú. Rochlice u Liberce od ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 

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

Termín: 3/2009 
 

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. 

 
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 

 
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

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
 

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
 

 



Částečně jsou splněna usnesení: 
398/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit vypsání výběrového řízení na administrativní zajištění IPRM Liberec - 
Regenerace sídliště Rochlice, 

Termín: Neprodleně
Částečně splněno (pouze pro rok 2009). KT: 12/09 
 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
5/06 Rekonstrukce a rozšíření Pilínkovské ulice 

 
Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, (Ing. Fuchsovi) 
po přidělení finančních prostředků zahájit přípravy na realizaci akce a akci 
realizovat. 

 
T: 03/06 – kontrolní

Rekonstrukce provedena, proběhlo měření hluku – odesláno na hygienu. Po 
obdržení stanoviska hygieny bude podána žádost o kolaudaci. T: 09/09 
 

 
 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
135/09 Projekty města na realizaci úspor energie, informace, další postup 

Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 
předložit radě města informaci pro další rozhodnutí  

Termín: 6/2009
Průběžně plněno. T: 11/09 
 

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: 
v rozpočtovém opatření roku 2009 zahrnout do požadavků výdajové části 
rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku  výše uvedenou finanční 
částku,  

Termín kontrolní: 30. 6. 2009
Průběžně plněno. KT: 09/09 
 

271/09 Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 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: 06/2009

Průběžně plněno. T:12/09 

 
332/09 Liberec - Zlaté Návrší - sanace skládky- výběr TDI 

Milanu Šírovi, náměstku primátora,   
zajistit potřebné kroky pro vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení pro 
zadání veřejné zakázky na služby „Liberec - Zlaté Návrší – sanace skládky – 
výběr TDI“.  

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. T: 09/09 
 

334/09 Tvorba projektových záměrů a předprojektová příprava IPRM 
Liberec - zóna Lidové Sady 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU, 
zajistit zpracování projektových záměrů, 

Termín: Neprodleně

 
zajistit předprojektovou přípravu na projekty „Centrum aktivního odpočinku 
Lidové Sady“, „Kulturní a společenské centrum LS“, „Park Prokopa Holého“ a 
„Rokle Zborovská – Sukovo náměstí“, 



Termín: Neprodleně

Plněno průběžně. 
 

345/09 Smlouva o dílo č. TSML 32/06: Údržba veřejné zeleně ve městě Liberci

Dodatek č. 1 

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

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 
 

348/09 Stav veřejné komunikace ul. Gorkého - podnět občanů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit výběr dodavatele stavebních prací v souladu se směrnicí tajemníka 
č. 02T, 

Termín kontrolní: 30. 6. 2009

Průběžně plněno. 
 

349/09 Měření hluku na komunikacích Švermova a Jungmanova 

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

seznámit s navrženým řešením úpravy 3 ks světelných křižovatek na ulicích 
Švermova a Jungmannova - Truhlářská do režimu celočervené Krajskou 
hygienickou stanici se sídlem v Liberci 

Termín: Neprodleně.
Plněno průběžně. 
 

398/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit realizaci IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice, 

Termín: Neprodleně

Plněno průběžně. KT: 12/09 
 

413/09 Informace na úseku výkonu veřejně prospěšných prací pro SML 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit využití pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce ve správě 
objektů MML, veřejných komunikací a zeleně. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. KT: 10/09 
 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
575/07 Optimalizace stravování ve školských zařízeních 

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů připravit návrh sítě rozmístění 



centrálních kuchyní a k nim příslušných spádových výdejen. 
T: 03/08

Plněno průběžně. KT: 03/10 
 

444/07 Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec 
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit budoucí majetkoprávní vypořádání dle pokynů Ministerstva zemědělství a 
programu 129 120, 

T: 12/07 – kontrolní
Plněno průběžně – probíhají dohody. KT: 12/09 
 

61/08 Cyklostezky – uplatnění žádosti o dotaci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zajistit závěrečné vyhodnocení 
akce, 

T: 01/2009
Plněno průběžně, požádáno o prodloužení – odsouhlaseno SFDI ČR. T: 11/09
 

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
Plněno průběžně. 

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

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

T: 30. 9. 2008
Plněno průběžně. KT: 31. 12. 2009 

474/08 Cyklostezka Liberec – Hrádek nad Nisou – III. etapa – založení 
projektu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucími odboru rozvojových projektů,  
zahájit přípravu projektu Cyklostezka Liberec – Hrádek n/N, III. etapa, a to na 
úsecích vedoucích po katastrálním území obce Liberec.  

T kontrolní: 31. 12. 2008
Plněno průběžně. KT: 12/09 
 

625/08 Tramvajová trať v úseku Promenáda – U Lomu – záměr výkupů 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zahájit jednání s dotčenými vlastníky nemovitostí o jejich výkupu a následně 
předložit příslušné návrhy majetkoprávních operací k projednání v orgánech 
města, 

T: Neprodleně, 31. 1. 2009 – kontrolní
Plněno průběžně. KT: 31. 12. 2009 
 



625/08 Tramvajová trať v úseku Promenáda – U Lomu – záměr výkupů 

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

T: 31. 3. 2009 – kontrolní
Plněno průběžně, změna trasy TT, posun T. KT: 12/09 
 

35/09 Úprava Soukenného náměstí – návrh dohody o spolupráci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
 

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

Termín: 31. 3. 2009 – kontrolní
Plněno průběžně. KT: 12/09 
 

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. KT: 31. 7. 2009 
 

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
Plněno průběžně. 
 

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 
Plněno průběžně. 

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
Plněno průběžně. KT: 31. 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: 31. 7. 2009 
 

 



Nesplněna jsou usnesení: 
84/09 Návrh na uzavření mandátních smluv na řízení projektů EU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů:  
  do rozpočtového opatření roku 2009 navrhnout prostředky na úhradu služeb 
spojených s řízením projektů v roce 2009 ve výši 318.866 Kč, 

Termín (kontrolní): 06/2009

Nesplněno. KT: 08/09 

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

žádosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
projednat dodatek nájemní smlouvy č. 3800/00/0150 se společností Kulturní 
služby Liberec,  
s. r. o. 

Termín: 6/2009
Bude vyhlášena 2. výzva IPRM – realizace až na základě vyhodnocení.  
KT: 12/09 
 

273/09 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 2008 a způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti 
Sportovní areál Liberec s. r. o. 

jednatelům společnosti, Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi,  
 zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního 
  rejstříku.  

Termín: 30. 6. 2009
Nesplněno – materiály kompletovány novou účetní. KT: 30. 9. 2009 
 

386/09 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy praktické, Liberec, 
Gollova 394/4, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
a) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o výmaz školní jídelny Základní školy 

praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace, z rejstříku škol a 
školských zařízení; 

b) požádat Krajský úřad Libereckého kraje o zápis školní jídelny - výdejny Základní 
školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace, do rejstříku 
škol a školských zařízení; 

Žádost bude uplatněna až po zahájení rekonstrukce školní kuchyně.  
KT: 09/09 
 

396/09 Schválení předložení  zadání 43. změny územního plánu města Liberec 
ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh zadání 43. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 25. 6. 2009
Nesplněno. T: 09/09 



 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna 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
Nesplněno z důvodu ověřování možností ve vztahu ke správě IS SML.  
KT: 10/09 
 

381/08 Projekt Liberec - otevřené město; zpráva o situaci a další postup 

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

T: ihned
Nesplněno z důvodu nedostatku zdrojů. KT: 01/10 
 

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 výzvu z operačního programu. KT: 11/09 

 
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

Nesplněno. T: 08/09 

36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:  
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů, zajistit zpracování zadávacích  
podmínek pro výběr odborného konzultanta a následně zajistit jeho výběr,  

 
Termín: 2/2009



KT: 09/09 
 

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,
KT: 12/09 
 

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

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 – nebylo nárokováno příslušným odborem. KT: 31. 12. 2009 
 

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

Ing. 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 – nebylo nárokováno příslušným odborem. KT: 31. 12. 2009 
 

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 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



Nesplněno – nebylo nárokováno příslušnými odbory. KT: 31. 12. 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 – nebylo nárokováno příslušnými odbory. KT: 31. 12. 2009 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsících 
červenec a srpen 2009 

V měsících   č e r v e n e c  a  s r p e n  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady 
města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
271/09 Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku Liberec - 

Zlaté Návrší - sanace skládky  

    Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,   
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
 

315/09 Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady, 
zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných společností.  

Termín: 07/2009
 

340/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, 
IČ: 27643191. 

Termín: 07/2009

 Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit 
uzavření: 
c) dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce pozemků č. 1400/97/021 ze dne 6. 5. 

1997 a 
d) dohody o ukončení Příkazní smlouvy č. 1400/97/038 ze dne 17. 10 .1997 
uzavřené mezi městem Liberec a zájmovým sdružením právnických osob 
CHOPIKO, 

Termín: 07/2009

      2.Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit uzavření : 

a) nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 286, 581/1, 581/3, 581/5, 587/1, 
587/7, 587/9, 587/14, 587/18, 592/1 a 592/5, v k. ú. Chotyně a pozemku parc. 
č. 121/5, v k. ú. Grabštejn v areálu skládky Chotyně a současně,  

b) příkazní smlouvy specifikující povinnosti příkazníka monitorovat a 
vyhodnocovat působení skládky TKO Chotyně I na podzemní a povrchové 



vody, 
se společností  GESTA a.s. Rynoltice, Rynoltice čp.149, 463 55 Rynoltice, IČ: 
44569785.  

Termín: 07/2009

349/09 Měření hluku na komunikacích Švermova a Jungmanova 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku: 
zajistit zpracování projektu na realizaci úpravy světelných zařízeních na ulici 
Švermova a Jungmannova - Truhlářská v režimu „celočervená“, 

Termín: 07/2009 
 

351/09 Most Norská – průchod 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku: 
v souladu s interními předpisy a postupy zajistit výběr zpracovatele  
projektové dokumentace v příslušném stupni,  

Termín kontrolní: 31. 7. 2009

 
352/029 Neptunova kašna – přípravné práce 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
v souladu s interními předpisy a postupy zajistit výběr zpracovatele projektové 
dokumentace v příslušném stupni,  

Termín kontrolní: 20. 7. 2009
 

353/09 Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a 
statických přepočtů zatížitelnosti v roce 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
vyzvat příslušné společnosti k podání nabídky na zajištění hlavních mostních 
prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na 
mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2009 a po obdržení 
nabídek, jejich zhodnocení následně zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009

355/09 Plán oprav mostních konstrukcí na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr projektantů na zpracování 
příslušných  projektových dokumentací u připravovaných oprav mostních 
konstrukcí, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v souladu s interními 
předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení uzavřít 
příslušné smluvní dokumenty,  

Termín kontrolní: 31. 7. 2009

zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací 
souvisejících s opravami či demolicí mostních konstrukcí, zajistit vyhlášení 
příslušných výběrových řízení v souladu s interními předpisy a postupy, po 
ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení uzavřít příslušné smluvní 



dokumenty, včetně zajištění realizace jednotlivých akcí, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009
 

356/09 Plán oprav místních komunikací na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací 
souvisejících s realizací schváleného plánu oprav místních komunikací na rok 
2009, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v souladu s interními 
předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení uzavřít 
příslušné smluvní dokumenty, včetně zajištění realizace jednotlivých akcí, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009

zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr projektantů na zpracování 
příslušných  projektových dokumentací souvisejících s přípravou oprav místních 
komunikací  v příštích obdobích, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Liberec, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v souladu s interními 
předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení uzavřít 
příslušné smluvní dokumenty,  

Termín kontrolní: 31. 7. 2009
 

376/09 Schválení záměru - "Projekt pěstebních opatření a zajištění provozní 
bezpečnosti stromů v Liberci" 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, 

Termín: 07/2009
 

378/09 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizace. 

Termín: 07/2009
 

388/09 "ZŠ Barvířská - rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a 
rekonstrukce pavilonu kuchyně" - schválení vypsání veřejné zakázky 
na stavební práce 

Mgr.Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení a návrh smlouvy o dílo. 

Termín: 07/2009
 

407/09 Veřejná zakázka - Dodávka cisternové automobilové stříkačky 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vypsat nadlimitní zadávací řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky, 

Termín: 07/2009
 



424/09 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
vypracovat příslušné pracovněprávní doklady k jeho jmenování. 

Termín: Neprodleně
 

425/09 Žádost Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové 
organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investičního a nákupem nového ohřívače vody pro 
školní bazén 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelku Základní školy, Liberec, Ještědská 
354/88, příspěvkové organizace. 

Termín: Neprodleně
 

426/09 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 
zakázku "MŠ Sluníčko - realizace úspor energie" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem STAVOEFEKTA PLUS s. r. o., 
Stavoterm Černý s. r. o., BREX, spol. s r. o., SYBAN, s. r. o., Stavo S  v. o. s., a 
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro 
veřejnou zakázku „MŠ Sluníčko – realizace úspor energie“, firmou IMSTAV 
Group s. r. o., s nabídkovou cenou 5,861.838,85 Kč včetně DPH. 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt
 

427/09 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou 
zakázku "Objekt ZŠ Barvířská, přestavba, přístavba a stavební 
úpravy" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem BREX, spol. s r. o., IMSTAV Group s. r. 
o. a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení 
pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba a stavební 
úpravy“, firmou Regionální stavební s. r. o., s nabídkovou cenou 23,501.455,- Kč 
včetně DPH. 

Termín: po uplynutí zákonných lhůt
 

428/09 Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. - zpřesnění 
způsobu navýšení základního kapitálu  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva společnosti Sportovní areál 
Ještěd a. s. a primátorovi statutárního města Liberec,  
aby učinil všechny potřebné kroky k realizaci schváleného navýšení základního 
kapitálu společnosti tímto způsobem. 

Termín: Neprodleně
 

430/09 Schválení výsledků výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku 



"Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky - výběr TDI" 

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

Termín: Neprodleně
b) podepsat rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky DEVELOPER CZ s. r. o. 

Liberec 1, Fibichova 1339/14, IČ: 63149541, 
Termín: Neprodleně

653/08 Spacium, o.p.s. - projekty ve veřejném prostoru města Liberec (Lampa 
na Starém městě a Malý Marťan na Ještědu) 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
poskytnout společnosti Spacium, o.p.s. součinnost při instalaci díla a jednání 
s instalací dotčenými subjekty, 
 

T: Dle návaznosti na činnost společnosti Spacium, o.p.s. Kontrola: 8/09

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 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
vypracovat příslušné pracovně právní podklady k této změně, 

Termín: 8/2009 
 

291/09 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele DFXŠ Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit realizaci výběrového řízení a jmenování nového ředitele DFXŠ. 

Termín: 08-09/2009

 
350/09 Dopad novelizace zákona o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb. na 

provádění zimní údržby 2009 – 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zpracovat návrh „Nařízení statutárního města Liberec o vymezení úseků místních 
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebude 
zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí“, a předložit jej ke 
schválení radě města 

Termín: 25. 8. 2009
 

407/09 Veřejná zakázka - Dodávka cisternové automobilové stříkačky 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právní a veřejných zakázek,  
zajistit jmenování členů a náhradníků jednotlivých komisí pro tuto veřejnou 
zakázku. 

Termín: 08/2009

408/09 Uspořádání děkovné a náborové výstavy o dobrovolných hasičích 



města Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení odboru kanceláře tajemníka a oddělením správy budov odboru kanceláře 
tajemníka, 
připravit v prostorách historické radnice výstavu o dobrovolných hasičích města 
Liberec. 

Termín: do 31. 8. 2009

444/09 Žádost občanů  

Stavebně - technický stav chodníků v okolí panelového domu Na 
Pískovně 644 až 666 u "hokejky" a ve Vrchlického ulici 

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

zajistit odeslání odpovědi zástupci žadatelů p. Jiřímu Pravdovi na obdrženou 
žádost v souladu s předloženým návrhem odpovědi.  

Termín: 31. 8. 2009
 

445/09 Stavební stav chodníku při komunikaci Na Žižkově - podnět SBD 
SEVER 

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

zajistit odeslání odpovědi p. Petrovi Černému, předsedovi představenstva 
Stavebního bytového družstva SEVER, Lipová 596/7, Liberec 4, na obdržený 
podnět. 

Termín: 31. 8. 2009
 

446/09 Stav veřejné komunikace ul. Irkutská - podnět občanů 

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

odeslat odpověď p. Monice Záleské, zástupkyni obyvatel ul. Irkutská, Klidná 96, 
Liberec, na obdržený podnět. 

Termín: 31. 8. 2009
 

447/09 Stav veřejné komunikace - spojka mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí 
- podnět občanů 

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

zajistit odeslání odpovědi manželům Janě a Miroslavovi Kučerovi, zástupcům 
obyvatel Liberce - Harcova, Lukášovská 70, Liberec, na obdržený podnět. 

Termín: 31. 8. 2009
 

449/09 Rekonstrukce ulice Ptačí 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

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



zajistit odeslání odpovědi žadatelům ve smyslu přijatých návrhů a opatření. 

Termín: 31. 8. 2009
 

454/09 Schválení výsledku koncesního řízení a Žádosti o vydání stanoviska 
Ministerstvem financí v rámci koncese „Provozování Městského 
stadionu Liberec“ 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek a Ing. Čeňku 
Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit předložení žádosti o vydání stanoviska Ministerstva financí. 

Termín: Neprodleně

455/09 Postup ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec pana Michaela Dufka do vyššího platového stupně 
s  účinností od 1. 9. 2009 

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování nového platového výměru ředitele příspěvkové organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec pana Michaela Dufka, 

Termín: Neprodleně
2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

seznámit ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec pana Michaela Dufka s usnesením Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

465/09 Žádost Sport agency ALTIS o použití znaku města a uzavření smlouvy 
o partnerství k akci "Liberecký drak - závody dračích lodí" 

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kanceláře primátora: 
informovat žadatele o užití znaku města Liberec, 
uhradit z rozpočtu odboru kanceláře primátora nákup putovního poháru do výše 
4.500,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit uzavření smlouvy o partnerství k akci v roce 2009, 

Termín: Neprodleně
 

469/09 "MŠ Kamarád - 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 Kamarád - realizace úspor energie“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

Termín: Neprodleně
 

471/09 „ZŠ Vrchlického-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 „ZŠ Vrchlického - realizace úspor energie“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení, 

Termín: Neprodleně

 
472/09 „ZŠ Jabloňová-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 „ZŠ Jabloňová - realizace úspor energie“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení, 

Termín: Neprodleně

 
473/09 „ZŠ Lesní-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 „ZŠ Lesní - realizace úspor energie“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

Termín: Neprodleně

476/09 Petice proti změně územního rozhodnutí stavby "Rezidenční komplex -  
PANORAMA Liberec" 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
vydat nesouhlasné stanovisko za Statutární město Liberec ke změně územního 
rozhodnutí ve všech řízeních. 

Termín: Neprodleně
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
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 

 
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
 

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. 

 
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
 

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. 

 
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

 
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
 

84/09 Návrh na uzavření mandátních smluv na řízení projektů EU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů:  
  do rozpočtového opatření roku 2009 navrhnout prostředky na úhradu služeb 
spojených s řízením projektů v roce 2009 ve výši 318.866 Kč, 

Termín (kontrolní): 06/2009



 
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

 



 
Částečně jsou splněna usnesení: 
429/09 Jmenování 2 nových členů představenstva a dozorčí rady DPML, 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 v obchodním rejstříku. 

 
Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti 
Dopravní podnik města Liberce, a. s. k 1. 8. 2009 
 
Částečně splněno, bude splněno 10/09 
 

456/09 Schválení provozního řádu Skate parku Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit vyhotovení tabule provozního řádu a její umístění v areálu Skate parku 
Liberec. 

 
Částečně splněno, zpracování tabule odbornou firmou. T: 10/09 
 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
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 

 
Částečně splněno, bude dokončeno 10/09. 
 

 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
351/09 Most Norská – průchod 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit veškeré činnosti a příslušná povolení vedoucí k realizaci akce z hlediska 
stavebního zákona, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009
Plněno průběžně. 
 

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

Ing. Martinu Čechovi, pověřenému vedením odboru rozvojových projektů, 
vypsat VZ na zpracovatele žádosti na projekt,  

Termín: 8/2009 
Plněno průběžně. KT: 10/09 
 

256/09 Změna usnesení č. 136/09  

Letní amfiteátr -změny projektu, zahájení přípravy pro podání žádosti 

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

Termín: 8/2009
Plněno průběžně. 
 

446/09 Stav veřejné komunikace ul. Irkutská - podnět občanů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování zadávacích podmínek, následně zajistit vyhlášení, realizaci a 
vyhodnocení výběrového řízení  na zakázku malého rozsahu „Provedení opravy 
části komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod Lesem a p.p.č. 239/1“, 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
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: 10/09 
 

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

Plněno průběžně. 
 

 



 
Nesplněna jsou usnesení: 
447/08 Uplatnění závěrů projektu „Návrh optimalizace sítě mateřských a 

základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
předložit radě města je schválení návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu 
objektu č. p. 114/38 v majetku svěřeného do správy Základní škole, Liberec, 
Švermova 114/38.  
 

  Termín: červenec 2009
Bude předloženo RM v říjnu. Kontrolní termín: 09/09 
 

430/09 Schválení výsledků výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
"Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky - výběr TDI" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zakázku 
“Liberec - Zlaté návrší - výběr TDI“, s Ing. Františkem Hanzlíkem, Polesí č.14, 
Rynoltice PSČ 463 53, IČ: 12794015 s nabídkovou cenou 3,546.200 ,- Kč včetně 
DPH. 

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

Smlouva bude podepsána 09/09 
 

355/09 Plán oprav mostních konstrukcí na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění 
výše stanovených úkolů, 

Termín: rada města v 08/2009

 
Nesplněno – nedokončen výběr zhotovitelů PD. Nový termín: 20. 10. 2009 
 

356/09 Plán oprav místních komunikací na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění 
výše stanovených úkolů, 

Termín: rada města v 08/2009 
Nesplněno. Nový termín: 20. 10. 2009 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
679/08 Liberecká IS, a. s. – předložení souhrnné zprávy k projektu: Digitální 

technická mapa města Liberec  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
zajistit vypracování dodatku ke smlouvě na aktualizaci dat digitální technické 
mapy města Liberce, jehož součástí bude mimo jiné přesná definice pojmu 
„grafický prvek“. Jeho další podstatnou součástí bude i ceník za vkládání, správu 
a export těchto „grafických prvků“ včetně činností, které vyplývají z plnění 
smlouvy o aktualizaci digitální technické mapy města Liberce. Tento dodatek 
bude předložen ke schválení Radě města Liberec. 



Termín: 3/2009 
Prodloužení termínu z důvodu potřeby aktuálního prověření problematiky 
aktualizace dat ze strany poskytovatele služeb. T: 10/09 
 

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

Usnesení dotčeno II. výzvou IPRM LS, prodloužení termínu do 12/09 
 

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. 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
Usnesení dotčeno II. výzvou IPRM LS, prodloužení termínu do 12/09 

 
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. 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
Usnesení dotčeno II. výzvou IPRM LS, prodloužení termínu do 12/09 

 


