
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 10. 2009 

Plnění usnesení rady města za měsíc září 2009 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Anna Zelenková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 
 
 
 
 
 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
září 2009 

V měsíci   z á ř í  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
148/09 Daň z přidané hodnoty na výstupu 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, a vedoucím dotčených odborů, 
u dodatků dle bodu 1) akceptovaných smluvními partnery uplatnit cenu při 
nejbližším plnění, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009
 

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit provedení opravy – běžné údržby komunikace Ke Hluboké,  

 
Termín kontrolní: 30. 9. 2009

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. po ukončení výběru dodavatele stavebních prací uzavřít s tímto dodavatelem 

příslušný smluvní dokument a následně zajistit realizaci běžné údržby části 
komunikací Gorkého a U Obchodní komory, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009
 

349/09 

Měření hluku na komunikacích Švermova a Jungmanova 

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

1. po obdržení výše uvedené projektové dokumentace vyzvat příslušné společnosti 
k podání nabídky na provedení stavebních a montážních prací a po obdržení 
nabídek, jejich zhodnocení následně zajistit uzavření příslušných smluvních 
dokumentů, včetně zajištění úplné realizace těchto zakázek, 

Termín: 09/2009
 

406/09 Prodej nadbytečné požární techniky 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení odboru kanceláře tajemníka, 
připravit prodej nepotřebného majetku. 

Termín: do 30. 9. 2009
 

436/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 2. 9. 2009 
 



438/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

oznámit změny v IPRM Rochlice Ministerstvu pro místní rozvoj, 

Termín: 09/2009

jmenovat nové členy Řídícího výboru IPRM Rochlice. 

Termín: 09/2009
 

439/09 Výpřež - Ještědka - Ještěd - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit podpis dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.  

Termín: 09/2009
 

440/09 MFRB – přijetí daru pozemků  a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, 
Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zastupitelstvu ke schválení:  

a) návrh na zrušení části  usnesení č. 182/07 z 10. zasedání zastupitelstva ze dne 29. 
11. 2007, 

Termín: 09/2009
b) nové znění majetkoprávní operace.  

Termín: 09/2009
 

441/09 MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Vesec u 
Liberce, Liberec  

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

Termín: 09/2009
 

442/09 Vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve 
vlastnictví města Liberec, na kterých se nebude pro jejich malý 
dopravní význam provádět zimní údržba v období listopad 2009 až  
duben 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zpracovat zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací – dodávky a 
montáže svislého dopravního značení a následně v souladu se směrnicí tajemníka 
č. 02T zajistit výběr tohoto zhotovitele, 

Termín: 15. 9. 2009
 

443/09 Technické podmínky při zásazích do povrchů komunikací ve 
vlastnictví statutárního města Liberec 

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

1. zajistit vydání takto schválených technických podmínek a seznámit s nimi 
jednotlivé vlastníky technické infrastruktury ve městě Liberci, 

Termín: 30. 9. 2009



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

SEVER 

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

1. zajistit výběr dodavatele stavebních prací v souladu se směrnicí tajemníka č. 02T,

Termín kontrolní: 15. 9. 2009

2. po ukončení výběru dodavatele stavebních prací uzavřít s tímto dodavatelem 
příslušný smluvní dokument a následně zajistit realizaci souvislé běžné údržby 
jednostranného chodníku při komunikaci Na Žižkově v úseku mezi ulicemi U 
Močálu a Dělnickou, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009

450/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 2. 9. 2009
 

452/09 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn 

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

Termín: 2. 9. 2009
 

453/09 Zástavní právo k nemovitostem 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 2. 9. 2009
 

457/09 Žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající 
veřejnou službu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Termín: 09/2009
 

458/09 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Grantového fondu Libereckého 
kraje na rok 2009 

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí neinvestiční účelové dotace 
z Grantového fondu Libereckého kraje – Programu č. 24 - Podpora prevence 
kriminality v roce 2009 na projekt VÍKENDY – SPOLEČNÝM SMĚREM v 
celkové výši 50.000,- Kč s finanční spoluúčasti obce ve výši 80.000,- Kč. 

Termín: 3. 9. 2009
 

459/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, prodloužení 
smlouvy o ubytování, výměna bytů a přechod nájemního práva 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  



uzavřít nájemní smlouvu s Maškovou Petrou, Kousalovou Michaelou, Znojilovou 
Janou, Koťátkovou Marií, Sedláčkovou Gabrielou, Truhlaříkovou Petrou, 
Barnetovou Ludmilou, Tonkovou Natašou, Pluhařem Josefem, Švárovou Lenkou, 
Toplanskou Annou, Červeněm Miroslavem a Kašparovou Lenkou, 

Termín: 09/2009
 Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Profousem Lubomírem, Kverkovou 
Janou, Menclem Miroslavem, Vondráčkovou Naděždou a Grundzou Pavlem. 

Termín: 09/2009
 

460/09 Přidělení bezbariérového bytu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Andělem Jiřím 

Termín: 09/2009
 

461/09 Přidělení a výměnu bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

Termín: 09/2009
 

462/09 Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat nájemce o jednostranném zvýšení nájemného z bytu. 

Termín: 30. 9. 2009
 

463/09 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 3,621.518,- Kč na běžný účet této společnosti č. 
200 604 0002/6000.  

Termín: 30. 9. 2009
 

464/09 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o. k uzavření schválených 
nájemních smluv na hrobová místa. 

Termín: 4. 9. 2009
 

466/09 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009
 



467/09 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2008 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009
468/09 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  movitého majetku 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podepsání dodatku ke smlouvě o výpůjčce. 

Termín: 09/2009
 

470/09 Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec 

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

Termín: 2. 9. 2009
 

475/09 Schválení předložení materiálu o zastavení zařazování návrhů na 
změnu územního plánu do procesu pořízení 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál o zastavení zařazování návrhů na změnu územního plánu do 
procesu pořízení k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města 
Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009
 

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

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložení petice proti změně územního rozhodnutí o umístění stavby „Rezidenční 
komplex – PANORAMA Liberec“ k projednání v Zastupitelstvu města. 
 

Termín: 2. 9. 2009
 

477/09 Schválení předložení zadání 43. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

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

Termín: 2. 9. 2009
 

478/09 Schválení předložení  zadání 44. změny územního plánu města Liberec 
ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit Zadání 44. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009



 
479/09 Schválení předložení zadání 45. změny územního plánu města Liberec 

ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zadání 45. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení 
na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009
 

480/09 Schválení předložení zadání 46. změny územního plánu města Liberec 
ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zadání 46. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení 
na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009
 

481/09 Schválení předložení zadání 48.B změny územního plánu města 
Liberec ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh zadání 48.B změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009
 

482/09 Schválení předložení zadání 56. změny územního plánu města Liberec 
ke schválení Zastupitelstvem města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit zadání 56. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení 
na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 2. 9. 2009
 

483/09 IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projekt „Administrativní zajištění 
IPRM“ 

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

Termín: 2. 9. 2009
 

484/09 Nájemní smlouva na část pp.č. 690/1, v k. ú. Horní Hanychov 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí,  
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy na pronájem části pp.č. 690/1 o výměře 
14735 m2 v k. ú. Horní Hanychov pro Sport & Fun Liberec s. r. o., Gorkého 
658/15, 460 01 Liberec, IČ:28670264. 

Termín: 09/2009
 

485/09 Zveřejnění záměru pronájmu části pp.č. 1428/12 a 1428/18 o výměře 
1000 m2, v k. ú. Růžodol I. (letiště Liberec) 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí, 
zveřejnění záměru na úřední desce Statutárního města Liberec. 



Termín: 09/2009
 

486/09 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou 
spolupráci za rok 2008 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci 
za rok 2008 Zastupitelstvu města Liberec na vědomí. 

Termín: 2. 9. 2009
 

487/09 Situační zpráva o projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování 
pomoci v Euroregionu Nisa“, s cílem získání nové cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDH Krásná Studánka a poskytnutí 
mimořádného příspěvku Euroregionu Nisa  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení, 
zajistit zaplacení první splátky mimořádného členského příspěvku ve výši 
162.250,- Kč Euroregionu Nisa, regionální sdružení, IČ: 00832227, se sídlem: Tř. 
1. máje 858/26, 460 01 Liberec. 

Termín: 09/2009
 

490/09 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2009“ 
zastupitelstvu města dne 2. 9. 2009. 

 

494/09 Zelené srdce Liberce II. etapa - přijetí dotace 

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

Termín:  2. 9. 2009
 

495/09 Rekonstrukce mostu Letná, vč. souvisejících staveb - III. etapa: 
Rekonstrukce mostu Letná 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky "Most ev.č. LB-001 

Liberec – Letná ulice – dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

Termín: Neprodleně

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení uzavřít příslušný smluvní dokument 
vedoucí ke stavební realizaci akce, následně zajistit vlastní realizaci akce a 
současně o uzavřeném smluvním dokumentu a dohodnutých podmínkách 
vhodným způsobem informovat radu města, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009

3. v nejbližším rozpočtovém opatření roku 2009 zařadit  do návrhu na úpravu 
rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku požadavek – příslušnou 



částku zajišťující finanční pokrytí všech činností, prací a dodávek souvisejících 
s přípravou a realizací akce. 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009
 

496/09 Návrh zvláštního ujednání  nájemních smluv u vybraných 
standardních bytů  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit, aby při pronájmu bytů, vyžadujících opravy a úpravy, které je budoucí 
nájemce připraven provést, bylo postupováno výhradně za použití schváleného 
vzoru zvláštního ujednání  nájemní smlouvy. 

Termín: 09/2009
 

497/09 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního 
města Liberec za I. pololetí 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 2. 9. 2009. 

 

505/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace, Bc. Jany Kolínské dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

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

Termín: Neprodleně
 

506/09 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Klubíčko" Liberec, 
Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace, paní Lenky Janečkové 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
 

507/09 Aktualizace obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů 

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
předložit obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, Zastupitelstvu 
města Liberec k projednání. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

509/09 MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Horní 
Hanychov  

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 



předložit příslušný návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 09/2009
 

511/09 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do 
Sportovního areálu Ještěd   

Smlouvy o nájmu pozemků  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
 zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů, 

Termín: Neprodleně

zahrnout výše uvedenou celkovou výši ročního nájemného do požadavků ve 
výdajové části rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku, a to v návrhu 
nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2009 a následně do návrhu rozpočtu na rok 
2010. 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 
 

512/09 Zajištění žulového masívu  na p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec - Chrastavská 
ulice 

Návrh řešení a stanovení postupu při odstranění havarijního stavu   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit odeslání odpovědi žadateli - p. Martinovi Havlíkovi ve věci dalšího 

postupu města při zajištění žulového skalního masívu  na pozemku p.p.č. 5127/2, 
k. ú. Liberec - Chrastavská ulice, 

Termín: 18. 9. 2009

2. zpracovat a předložit do návrhu rozpočtu na rok 2010, odboru technické správy 
veřejného majetku, příslušné finanční prostředky na zpracování projektové 
dokumentace a realizaci stavebních prací podmiňujících realizaci výše uvedeného 
projektu. 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009
 

513/09 Rekonstrukce mostu Letná, vč. souvisejících staveb - III. etapa: 
Rekonstrukce mostu Letná 

Dodatečné práce – JŘBU, schválení výsledku veřejné zakázky 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
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 mostu Letná, vč. souvisejících staveb – III. Etapa: 
Rekonstrukce mostu Letná – dodatečné práce“, a to společnosti Eurovia CS, a. s., 
Odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, IČ: 45274924, se sídlem: 
Londýnská 564, 460 11 Liberec, 

Termín: Neprodleně

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením veřejné 



zakázky - jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Rekonstrukce mostu Letná, 
vč. souvisejících staveb – III. Etapa: Rekonstrukce mostu Letná – dodatečné 
práce“, předložit příslušný dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1517.902 5012 RLA 
(18/09/0011) s dodavatelem těchto prací společností Eurovia CS, a. s., Odštěpný 
závod oblast Čechy východ, závod Liberec, IČ: 45274924, se sídlem: Londýnská 
564, 460 11 Liberec, k podpisu a po jeho podpisu průběžně zajišťovat realizaci 
akce. 

Termín kontrolní: 22. 9. 2009
 

514/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 24. 9. 2009
 

518/09 Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných 
dle zákona č. 26/2000 Sb. 

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

Termín: 24. 9. 2009

520/09 Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o. - plnění 
doporučených opatření 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit formou informace současný stav řešení zastupitelstvu města.  

Termín: 24. 9. 2009
 

525/09 Výpůjčka nebytových prostor 

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

Termín: 09/2009
 

526/09 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2009 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit informaci zastupitelstvu města. 

Termín: 24. 9. 2009
 

527/09 Nové určení platu ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, 
příspěvkové organizace, Mgr. Miluše Menšíkové 

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

Termín: Neprodleně



 

528/09 Stanovení výše osobního příplatku pana Jiřího Skalského, ředitele 
Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

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

Termín: Neprodleně
 

529/09 Návrh změny příplatků ředitelů škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
o rozhodnutí rady města informovat příslušné ředitele škol a zajistit vypracování 
nových platových výměrů dle důvodové zprávy.  

Termín: Neprodleně
 

530/09 Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu mezi Mateřskou školou 
"Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvkovou organizací a SOS 
- Sdružením obrany spotřebitelů 

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

Termín: Neprodleně
 

531/09 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou a Základní 
uměleckou školou, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkovou organizací 
a společností Coprosys-LVI s. r. o. 

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

Termín: Neprodleně
 

532/09 Žádost Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6 o souhlas s uzavřením  
smlouvy o partnerství 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

Termín: Neprodleně

533/09 Žádost Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 
organizace, o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investičního a nákupem interaktivní tabule 

 Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
 seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní školy, Liberec, Barvířská 
38/6, příspěvkové organizace. 

Termín: Neprodleně
 

534/09 Žádost Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové 
organizace o souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup 



zahradního traktoru 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 
847/7, příspěvkové organizace. 

Termín: Neprodleně

536/09 Uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků na provozní 
náklady spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec 

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

Termín: 24. 9. 2009
 

537/09 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací  

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

Termín: 24. 9. 2009

538/09 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2008 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2008 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

Termín: 24. 9. 2009
539/09 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo roku 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2009 v celkové výši 
666.450,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

540/09 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  
Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2009 

a) Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z  Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. vyhlášené kolo roku 2009 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení,  

Termín: 24. 9. 2009

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

uzavřít dodatek ke smlouvě č. 9/09/0071 s Bohumilem Nuskou a dodatek ke 
smlouvě č. 9/09/0274 s Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou Krajské 



vědecké knihovny Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

541/09 Cenový návrh služeb, platný od 1. 1. 2010 - 30. 6. 2010, předložený 
společností .A.S.A. Liberec s. r. o., jako příloha č.1 k Dlouhodobé 
smlouvě o zneškodnění odpadů  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat Přílohu č.1 k Dlouhodobé smlouvě o zneškodnění TKO, uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a společností .A.S.A. Liberec s. r. o. 

Termín: Neprodleně
 

542/09 Změna Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě 
Liberci a Ceníku za stání silničních motorových vozidel 

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora, 
zajistit zveřejnění nového Nařízení a Ceníku. 

Termín: Neprodleně
 

543/09 Ukončení procesu pořizování 21.B změny územního plánu města 
Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 21.B změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

544/09 Ukončení procesu pořizování 21.C změny územního plánu města  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit ukončení pořizování 21.C změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009

545/09 Ukončení procesu pořizování 24. změny územního plánu města Liberec

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit ukončení pořizování 24. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

546/09 Ukončení procesu pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 
29/36, 29/41, 29/56 z 29.B změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování podnětů č. 29/21, 29/23, 29/30, 29/31, 29/36, 29/41, 
29/56 z 29.B změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu 
města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009 



 

547/09 Ukončení procesu pořizování 30. změny územního plánu města Liberec

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 30. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009

548/09 Ukončení procesu pořizování 31. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 31. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009

549/09 Ukončení procesu pořizování 35. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 35. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

550/09 Ukončení procesu pořizování 36. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit ukončení pořizování 36. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

551/09 Ukončení procesu pořizování 37.B změny územního plánu města 
Liberec  

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 37.B změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009

552/09 Ukončení procesu pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 
38/20 z 38. změny územního plánu města Liberec  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit ukončení pořizování podnětů č. 38/10, 38/16, 38/18, 38/19, 38/20 z 38. 
změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.

Termín: 24. 9. 2009 
 

554/09 Návrh na vydání 21. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 21. změny územního plánu města Liberec k projednání , schválení 
a vydání na zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009

555/09 Návrh na vydání 41. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  



předložit návrh 41. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a 
vydání na zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

556/09 Návrh na vydání 47. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh 47. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a 
vydání na zasedání Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 24. 9. 2009

559/09 IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projektové záměry pro druhou 
výzvu 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU,  
zajistit podání uvedených projektových záměrů do 2. výzvy na předkládání 
projektových záměrů vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“. 

Termín: do 30. 9. 2009
 

560/09 Nájemní smlouva na část pp.č. 1428/12 o výměře 1000 m2, v k. ú. 
Růžodol I. (letiště Liberec) 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí,  
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy na pronájem části pp.č. 1428/12 o 
výměře 1000 m2, v k. ú. Růžodol I. (letiště Liberec), s Petrem Turkem, Mokrá 240, 
Liberec. 

Termín : 09/2009

561/09 Nový název ulice 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení nový název této ulice v 
souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Termín: 24. 9. 2009 
 

 
Z prodloužených termínů jsou 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

 
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

 
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
 

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
 

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
 

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
 

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
 

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



 
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; 

 
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

 
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

 
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

 



 
Částečně jsou splněna usnesení: 
469/09 "MŠ Kamarád - 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: 09/2009
Probíhá výběrové řízení. T: 10/09 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
387/08 Záměr vstupu města Jablonec n. Nisou, jako akcionáře do DPML, a. s. 

řediteli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi 
připravit všechny příslušné podklady pro realizaci tohoto záměru a předložit 
potřebné dokumenty ke schválení valné hromadě. 

T: 9/08

Návrh schválen v ZM Jablonce n. Nisou, vybrány osoby do statutárních 
orgánů, čeká se na podpis jejich plných mocí, poté bude předáno JUDr. 
Šoljakovi k dalším krokům. 

 
 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
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, 

ve spolupráci s TSML a. s., smluvním partnerem v oblasti provádění zimní údržby 
komunikací zpracovat „Plánu a organizaci zimní údržby statutárního města Liberec“ 
a předložit jej ke schválení radě města, 

Termín: 15. 9. 2009
Průběžně plněno. NT: 20. 10. 2009 

351/09 

Most Norská – průchod 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) po naplnění výše uvedených úkolů a podmínek v souladu s interními předpisy a 

postupy zajistit výběr dodavatele stavebních prací, po jeho výběru uzavřít 
příslušný smluvní dokument vedoucí ke stavební realizaci akci a následně zajistit vlastní 
realizaci akce, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009

Průběžně plněno. NT: 30. 11. 2009 

 
2) v nejbližším rozpočtovém opatření roku 2009 zařadit  do návrhu na úpravu rozpočtu 

odboru technické správy veřejného majetku požadavek – příslušnou částku zajišťující 
finanční pokrytí všech činností, prací a dodávek souvisejících s přípravou a realizací akce,

Termín kontrolní: 30. 9. 2009
Průběžně plněno. NT: 31. 12. 2009 
 

442/09 Vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť ve 
vlastnictví města Liberec, na kterých se nebude pro jejich malý 
dopravní význam provádět zimní údržba v období listopad 2009 až  
duben 2010 

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

zpracovat „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: 15. 9. 2009

Průběžně plněno. NT: 20. 10. 2009 
 

519/09 Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2010 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
pokračovat v přípravě rozpočtu SML na rok 2010 v souladu s Harmonogramem 
schváleným usnesením rady č. 373/09. 

Průběžně plněno. 
 

 



 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
675/08 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

obchodní společnosti – projednání a schválení investičních záměrů 
v areálu městského stadionu 

jednatelům společnosti, Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, 
poskytnout z pozice vlastníka areálu maximální součinnost při realizaci 
uvedených    projektů 

Plněno průběžně 
 

112/09 Projekt Rozvoj dopravy v klidu – situační zpráva a návrh řešení 

Ing. Pavlu Bernátovi, členu Rady města Liberec a předsedovi představenstva 
TSML, a. s.: 
připravit v souladu s platnou legislativou na úseku zadávání veřejných zakázek 
návrh smluvního zajištění fungování parkovacího systému ve městě i po skončení 
stávajícího smluvního vztahu s TSML, a. s. 

 
Plněno průběžně. T: 01/10 
 

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. 

 
334/09 Tvorba projektových záměrů a předprojektová příprava IPRM 



Liberec - zóna Lidové Sady 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
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. 
 

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. T: 30. 11. 2009 
 

447/09 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
Do 31. 10. 2009 je v platnosti stávající smlouva. Současně je řešena technická 
připravenost. T: 10/09 

 



Nesplněna jsou usnesení: 
274/09 Návratná finanční výpomoc – ZŠ, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková 

organizace  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
 předložit ke schválení zastupitelstvu úpravu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace ZŠ Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace v souladu 
s podmínkami dotace,  

Termín: 30. 9. 2009
Nesplněno. NT: 10/09 
 

343/09 Úprava Soukenného náměstí  - návrh dohody o spolupráci 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
informovat radu města o výsledku projednání. 

Termín: 1. 9. 2009
Nesplněno z dosud nedořešeného postupu. NT: 31. 12. 2009 
 

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

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

po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

Termín:09/2009
Nesplněno. NT: 10/09 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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

 
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
Nesplněno z důvodu nedodání podepsaného dodatku TSML. NT: 30. 10. 2009
 

 
 


