
  

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2009 

 

Zpracoval: Hana Tomášová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 193 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

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

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 

242/09 - Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec – zóna Lidové sady            Termín: 28.02.2010 

224/09   - Zřízení příspěvkové organizace statutárního města Liberec - Městské lesy Liberec, p. o. 



                                                                                                                                Termín: 31.03.2010 

12/09 - Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2009 

                                                                                                                                Termín: 31.03.2010 

174/09 - MFRB – přijetí daru pozemků  a inženýrských sítí v k.ú. Karlinky, Liberec  

                                                                                                                                Termín: 31.03.2010 

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

                                                                                                                                 Termín: 31.03.2010  
71/09  -  Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny v r. 2009                                                       Termín: 31.03.2010 

57/09   - Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady                   Termín: 30.06.2010 

179/08 - Refinancování stávajících závazků                                                           Termín: 30.06.2010                              

214/08 - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr majetkopráv-
ního vypořádání                                                                                                      Termín: 30.06.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ŘÍJNU  2009 

 
129/09 

 

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

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
včetně proplacení schválených dotací.  

                                                                                     T: 10/2009 

Splněno. 

 
175/09 

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

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace z  dotačního programu pro poskytnutí 
finančních prostředků na provozní náklady  spojené  se stravováním základních škol jiných     
zřizovatelů, působících na území města Liberec.   

                                                                                                T : 10/2009 

Splněno. 

                                                                                                      
213/09 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvko-
vých organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit realizaci výše uvedených akcí. 

          T : neprodleně 

Splněno. 

 
214/09 
 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit seznámení žadatele s přidělením mimořádné dotace ze Sportovního fondu statutární-
ho města Liberec s usnesením   Zastupitelstva města Liberec. 

                                                                               T: neprodleně 

Splněno. 

 
220/09 Zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných statu-

 



 tárním městem Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit podpis zřizovacích listin příspěvkových organizací Botanická zahrada Libe-
rec,zoologická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec a Naivní divadlo Liberec pri-
mátorem města, Ing. Jiřím Kittnerem a jejich předání ředitelům kulturních příspěvkových 
organizací. 

                                                                                                 T: Neprodleně 

Splněno. 

 
221/09 

 

Schválení zahájení tvorby tématického Integrovaného plánu rozvoje měs-
ta 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
dotací EU, zahájit tvorbu „IPRM Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci“. 

                                                                                           T: Neprodleně 

Splněno. 

 
222/09 

 

Zadání 49. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 49. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                 T: Neprodleně 

Splněno. 

 
223/09 

 

Zadání 55. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 55. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                 T: Neprodleně 

Splněno. 

 
224/09 

 

Zřízení příspěvkové organizace statutárního města Liberec - Městské lesy 
Liberec, p. o. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

zajistit úkony potřebné pro zřízení příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. 

                                                                                                 T: Neprodleně 

Částečně splněno. 

Nový kontrolní termín je 03/2010.  

 
227/09 Doplnění osadního výboru Vesec o jednoho člena 

 



 JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  

informovat předsedu osadního výboru Liberec XXV – Vesec o vyřízení jeho žádosti.  

                                                                                      T: Neprodleně 

Splněno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

LISTOPADU 2009 

 
175/09 

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

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2010 částku  1.067.850,- Kč.  

                                                                                                T : 11/2009 

Splněno. 

 
178/09 

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

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora, 

1. zajistit seznámení  všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec,  

 

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statu-
tárního města Liberec včetně  proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

                                                                                                T : 11/2009 

Splněno. 

  
216/09 

 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  

zajistit podpis zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec včetně majetkové přílohy primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsa-
ný dokument řediteli příspěvkové organizace. 

         T: 11/2009 

Splněno. 

 
217/09 

 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  

 



zajistit podpis zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec včetně majetkové přílohy primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsa-
ný dokument ředitelce příspěvkové organizace. 

                              T: 11/2009 

Splněno. 

 
218/09 
 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  

zajistit podpis zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 
včetně majetkové přílohy primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný doku-
ment ředitelce příspěvkové organizace. 

                     T: 11/2009 

Splněno. 

 
219/09 

 

Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací, zřizovaných statu-
tárním městem Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora,  

zajistit podpisy zřizovacích listin primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a jejich předání 
ředitelům  příspěvkových organizací.  

          T: 11/2009 

Splněno. 

 
238/09 

 

Kontokorentní úvěr do výše 20,000.000,- Kč u Komerční banky, a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

učinit veškeré potřebné právní kroky k podpisu úvěrové smlouvy. 

         T: 11/2009  

Splněno. 

 
239/09 

 

Návrh na prodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/9, Li-
berec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit podpis smlouvy o odprodeji vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/6, Li-
berec stávajícímu provozovateli školní kuchyně, firmě ŠJ GASTRON – Zuzana Vaníčková, 
s.r.o. 

          T : neprodleně 

Splněno. 

 

 



242/09 

 

Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  

zajistit dodatek ke smlouvě s projektovými záměry II. kola výzvy s řídícím orgánem 
Regionálního operačního programu.   

                                                                                               T: neprodleně 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 02/2010.   

 
244/09 

 

Zadání 53. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 53. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                               T: neprodleně 

Splněno. 

 
245/09 

 

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 60 (návrhy v k. ú. Vratisla-
vice nad Nisou) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní 
plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

pokračovat v procesu přípravy „nového“ územního plánu města Liberec. 

                                                                                               T: neprodleně 

Splněno. 

 
246/09 

 

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 61  – zahájení procesu poří-
zení – podklady pro nový územní plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

pokračovat v procesu přípravy „nového“ územního plánu města Liberec. 

                                                                                               T: neprodleně 

Splněno. 

 
247/09 

 

Zahájení pořízení 63. změny územního plánu – přestavba Interlana Fran-
tiškov 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zahájit proces pořízení 63. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                               T: neprodleně 

Splněno. 

 

 



  
 

P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 
33/08 

  

Koncesní projekt na provozování areálu Městského stadionu v Liberci 

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města,  

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

                                                                                               T: 02/2009 

Splněno. 

 
63/08 

 

Zadání 21c) změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, 

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 21c) změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                               T: 03/2008 

Splněno. 

 
87/08 

 

Zadání 29. B změny územního plánu města Liberec 

Ing. I. Paloušovi, náměstkovi primátora, 

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 29. B změny územního plánu města Libe-
rec.  

                                                                                               T: 04/2008 

Splněno. 

 
57/09 

 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 

předložit jednotlivé projekty před podáním žádosti o dotaci ke schválení zastupitelstvu měs-
ta.  

                                                                                   T: 04/2009 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 06/2010.  

  
100/09 

 

Návrhy na změnu územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora 

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

                                                                                               T: neprodleně (05/2009)     

 



Splněno. 

 
101/09 

 

Zadání 25. změny územního plánu města Liberce 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

Z  zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 25. změny územního plánu města  
Liberec. 

                                                                                                            T: neprodleně (05/2009) 

Splněno.                                                                     

 
137/09 

 

Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec – 
zahájení procesu pořízení 

Ing.  Františkovi  Hrušovi, náměstkovi primátora,   

pokračovat v procesu  přípravy pořízení  „nového“ územního plánu. 

       T: neprodleně (06/2009)     

Splněno. 

 
138/09 

 

Vydání 29. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora: 

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

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

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

                                                                                   T: neprodleně (06/2009)     

Splněno. 

 
195/09 

 

 

 

 

 

 

Nový název ulice 

 1) Ing. Luboru Franců, správci registru názvů veřejných prostranství, provést změnu 
v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberec a ostatní organizace 
o novém názvu ulice. 

                                                                                               T: neprodleně (09/2009)  

Splněno. 

 

 2) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku zajistit  
výrobu a umístění uličních tabulí v terénu.                                                                                   

                                                                                               T: neprodleně (09/2009) 
Splněno. 

 
 

 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

PROSINCI  2009 

 
12/09 

 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 
2009 

Ing. M. Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, 

zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města.  

                                                                                    T: 12/2009 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 03/2010. 

 
41/09 

 

Doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 
2009 

Ing. M. Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, 

zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválené kontroly a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města.  

 T: 12/2009 

Splněno. 

 
134/09 

 

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

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. 

       T: 12/2009 

Splněno. 

 
153/09 

 
Přijetí účelové  neinvestiční dotace z grantového fondu  Libereckého kraje 
na rok 2009 na projekt VÍKENDY-SPOLEČNÝM SMĚREM  

       

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora 

zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace.  

       T: 12/2009 

Splněno. 

 
174/09 

 
MFRB – přijetí daru pozemků  a inženýrských sítí v k.ú. Karlinky, 

 



Liberec  

Ing. Františku Hrušovi,  náměstkovi primátora,   

po schválení přijetí daru inženýrských sítí zastupitelstvem města zajistit uzavření smlouvy se  
Severočeskou vodárenskou společností a. s. Přítkovská 1689, 415 02 Teplice za účelem řád-
ného provozování inženýrských sítí - vodovodu  a kanalizace uložené na p. p. č. 342/5  v k. 
ú. Karlinky, obec Liberec.  
                                                      kontrolní T: 12/2009 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 03/2010. 

 
179/09 

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

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora      

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

                                                                                              T: 12/2009 

Splněno. 

 
212/09 

 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateř-
ských škol č. 8/08/0519 a č. 8/08/0520 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

a)  zajistit seznámení žadatelů s poskytnutím dotací z dotačního programu podpory provozu    
mateřských škol na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec, 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

 

b)  zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol č.   
8/08/0519 a 8/08/0520, 

                                                                                                                 

c)  zařadit částku ve výši 539.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2010. 

                                                                                              T: 12/2009 

Splněno. 

 
214/09 

 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Libe-
rec včetně jejího proplacení.  

                                                                                              T: 12/2009 

Splněno. 

 



 
248/09 

 

Uzavření koncesní smlouvy v rámci projektu: 

„Provozování Městského stadionu Liberec“ 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

uzavřít koncesní smlouvu se společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. 
o.,vítězným  zájemcem  v rámci koncesního řízení „Provozování Městského stadionu Libe-
rec“.                                                                                        T: 12/2009 

Splněno. 

 
260/09 

 

Daň z přidané hodnoty na vstupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

zajistit dodržování schváleného postupu.                                   T: 12/2009  

Splněno. 

 
261/09 

 

Ukončení procesu pořizování 33. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zajistit následné kroky po ukončení procesu pořizování 33. změny územního plánu města 
Liberec.                                                                                          T: neprodleně          

Splněno. 

 
262/09 

 

Ukončení procesu pořizování 54. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zajistit ukončení procesu pořizování 54. změny územního plánu města Liberec.  
                                                                                    T: neprodleně 

Splněno. 
 

 

263/09 

 

Zadání 52. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 52. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                   T: neprodleně 

Splněno. 

 
  

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

179/08 

 

Refinancování stávajících závazků  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města,  

 

 



učinit veškeré potřebné právní kroky k realizaci projektu.  

                                                                                               T: 03/2009 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 06/2010.   
193/08 

 

Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočto-
vých nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu kanalizační-
ho řadu v ul. Norská vč. příslušných přípojek 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

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

                                                                                               T: 11/2008 

Realizace stavby splněna. 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 03/2010.   

 
195/08 

 

Návrh na rozšíření vymezení hlavního účelu činnosti Kojeneckého ústavu 
a dětského domova Liberec, příspěvkové organizace 

N. Jozífkové, náměstkyni primátora, 

zajistit ohlášení Krajskému úřadu Libereckého kraje zřízení zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc.      

                                                                                               T: 01/2009 

Splněno. 

 
214/08 

 

Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – 
záměr majetkoprávního vypořádání 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora,  

po dokončení jednání o majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výše uvedenou akcí při-
pravit návrhy jednotlivých majetkoprávních operací ke schválení v zastupitelstvu města.  

T: 01/2009 – kontrolní 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 06/2010. 

 
133/09 

 

 

 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského pro-
gramu prevence kriminality pro rok 2009 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli policie Liberec, 

 zajistit realizaci výše uvedených projektů.  

 



 

 

 

                                                                                   T: průběžně (06/2009) 

Splněno. 

                                                                                                                

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

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

                                                                                   T: průběžně (06/2009)        

Splněno. 

 
71/09 

 

Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2009 

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

zajistit vlastní realizace akce.          

                                                                                               T: 08/2009 

Průběžně plněno. 

Nový kontrolní termín je 03/2010.   

                                                                                                                           
93/09 

 

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

aby učinil všechny kroky ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ješ-
těd a. s. z částky 92,000.000,- Kč o 25,600.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 

117,600.000,- Kč vč. způsobu splacení emisního kurzu. 

                                                                                   T: 09/2009 

Splněno. 
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