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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

listopadu 2009 

V měsíci   l i s t o p a d u  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
508/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
jednat o výkupu těchto nemovitostí. 

Termín: 11/2009
 

535/09 Výběrové řízení na privatizaci areálu v Proletářské ul. č.p. 115, Liberec 
23 

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

ve spolupráci s výborem pro školství, výchovu a vzdělávání a odborem 
rozvojových projektů vyhodnotit  a vybrat vhodné uchazeče do druhého kola 
výběrového řízení, 

Termín: 11/2009
 

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

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do návrhu rozpočtu 2010 částku ve výši 1,067.850,- Kč. 

Termín: 11/2009
 

603/09 Provedení opravy části komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod 
lesem a p.p.č. 239/1, schválení výsledku veřejné zakázky 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit naplnění všech náležitostí souvisejících s realizací a dokončením akce 
„Provedení opravy části komunikace Irkutská v úseku mezi ul. Pod lesem a p.p.č. 
239/1“. 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009 
 

604/09 Koncepce řízení dopravy ve městě Liberci 

Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:  
předložit radě města ke schválení návrh na sestavení odborné pracovní skupiny 
jako odborného poradního orgánu rady města,  

Termín: 3. 11. 2009
 

605/09 Nařízení statutárního města Liberec, kterým se vymezují neudržované 
úseky místních komunikací, chodníků a schodišť 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
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zajistit v součinnosti s právním odborem zveřejnění nařízení na úřední desce a 
webových stránkách statutárního města Liberec. 

Termín: 15. 11. 2009
 

624/09 Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na 
obnovení nemovité kulturní památky - Hrobka Liebiegů v Liberci 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit účelový finanční příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – 
Hrobky Liebiegů v Liberci po schválení zastupitelstvem města do příjmové a 
výdajové části rozpočtu odboru Kancelář tajemníka, oddělení správy budov v 
rámci 6. rozpočtového opatření,  

Termín: 11/2009
 

643/09 Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na 
obnovení nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince v Pilínkově 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit účelový finanční příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – Kaple 
sv. Vavřince v Pilínkově po schválení zastupitelstvem města do příjmové a 
výdajové části rozpočtu odboru Kancelář tajemníka, oddělení správy budov v 
rámci 6. rozpočtového opatření, 

Termín: 11/2009

646/09 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 26. 11. 2009
 

647/09 Cyklostezka Nisa: Liberec centrum 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit zpracování a následně podání žádosti o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého kraje. 

Termín: 6. 11. 2009

648/09 Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. – příprava a koordinace 
záměru 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit zpracování a následně podání žádosti o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého kraje, 

Termín: 6. 11. 2009
 

648/09 Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. – příprava a koordinace 
záměru 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit Smlouvu o sdružení sil a prostředků při realizaci projektu Cyklostezka 
Nisa: Liberec – Hrádek nad Nisou ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 11. 2009
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650/09 Operační plán zimní údržby městských komunikací 2009 – 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní 
údržby městských komunikací 2009 - 2010“  ve spolupráci se smluvním 
zhotovitelem prací - TSML a. s. 

Termín: Neprodleně
 

651/09 Oprava komunikací v lokalitě Na Ladech 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku, návrhu 
investičních akcí pro rok 2010, stavební realizaci akce „Na Ladech – oprava 
komunikací“,   

Termín: 10. 11. 2009
 

653/09 Návrh na uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ mezi 
statutárním městem Liberec a Jezdeckým klubem Liberec o. s.  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
předložit návrh dohody k oboustrannému podpisu,  

Termín: Neprodleně
 

654/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 26. 11. 2009
 

656/09 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě v rámci získání územního rozhodnutí na stavbu 
komunikace "Nová Pastýřská ulice -DUR" 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
uzavřít smlouvy s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha. 

Termín: 30. 11. 2009
 

658/09 Zahájení pořízení 63. změny územního plánu – přestavba Interlana 
Františkov 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhu 63. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009

659/09 Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 60 (návrhy v k. ú. 
Vratislavice n. N.) zahájení procesu pořízení - podklady pro nový 
územní plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhů uvedených v 60. hromadné změně územního plánu města 
Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 
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Termín: 26. 11. 2009

660/09 Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 61 - zahájení procesu 
pořízení - podklady pro nový územní plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhů uvedených v 61. hromadné změně územního plánu města 
Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009
 

661/09 Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových 
rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
zajistit předání Anketního dotazníku k Programu regenerace městských 
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2010 
Ministerstvu kultury České republiky k projednání a navržení státní finanční 
podpory pro rok 2010. 

Termín: 15. 11. 2009
 

662/09 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek - výběrové 
řízení na předložený záměr privatizace nemovitosti formou nájmu a 
koupě najaté věci – objektu v ul. Proletářská 115, Liberec 23 a p.č. 97, 
98, 99, 100, v k. ú. Doubí u Liberce, v k. ú. Liberec  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat členy komise o jmenování. 

Termín: Neprodleně

663/09 Postup ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec paní Ing. Jaromíry Čechové do vyššího platového stupně s 
účinností od 1. 12. 2009 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování nového platového výměru ředitelky příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec paní Ing. Jaromíry Čechové 

Termín: Neprodleně

 
663/09 Postup ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 

péče Liberec paní Ing. Jaromíry Čechové do vyššího platového stupně s 
účinností od 1. 12. 2009 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
seznámit ředitelku příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec paní Ing. Jaromíru Čechovou s usnesením Rady města Liberec. 

 
Termín: Neprodleně

664/09 Ceník ubytování a služeb pro ubytování nízkého standardu – 
Kateřinky 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ubytované s novým „ceníkem ubytování a služeb“.  

Termín: 11/2009
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665/09 Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec - úprava 
č. 1 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zveřejnit doplněná pravidla pro přidělování bytů a postupovat dle nich při 
vyřizování žádostí. 

Termín: 11/2009
 

666/09 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele "IPRM 
Liberec -  Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zajistit v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací EU 
částku 1.071 tis. Kč na pokrytí činnosti vybraného dodavatele. 

Termín: Neprodleně

667/09 Realizace projektu "Administrativní zajištění IPRM" v rámci IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU,  
zajistit vypsání výše uvedených výběrových řízení, 

Termín: Neprodleně 
 

667/09 Realizace projektu "Administrativní zajištění IPRM" v rámci IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zajistit v rámci rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací EU 
částku 5.254 tis. Kč na pokrytí činností vybraných dodavatelů a zpracovatele 
veřejných zakázek. 

Termín: Neprodleně

 

670/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 26. 11. 2009
 

671/09 Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit informaci o odstoupení Libereckého kraje od kupní smlouvy a způsob 
vzájemného vyrovnání zastupitelstvu města, 

Termín: 26. 11. 2009

zařadit do výdajové části rozpočtu odboru rozvojových projektů na rok 2010 
druhou splátku na kupní cenu ve výši 2,800.000,- Kč, 

 

672/09 Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil. Kč na akci 
„Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební 
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úpravy“  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit schválení přijetí dotace ve výši 19,210 mil. Kč z Ministerstva financí 
ČR, Programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství na akci „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, 
přístavba a stavební úpravy“ zastupitelstvu města, 

Termín: 11/2009
 

672/09 Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil. Kč na akci 
„Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební 
úpravy 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
založit účet u Uni Credit Banky pro akci. 

 

673/09 Oprava ulice Barvířská  

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 18/09/0031 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření výše citovaného dodatku, a to jeho podpisem  oběma smluvními 
stranami.  

Termín: Neprodleně
 

674/09 Pilínkovská – lávka pro pěší 

Výběr dodavatele stavby, zajištění příslušných povolení a realizace 
stavby   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo na zajištění projektu stavby ve stupni 
dokumentace ke stavebnímu povolení s firmou Valbek, spol. s r. o., středisko 
Liberec, Liberec 3, Vaňurova 505/17, IČ: 48266230, 

Termín: Neprodleně
 

677/09 Ostašovská ulice – akustická situace 

Návrh řešení akustické situace na ulici Ostašovská v součinnosti s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit odeslání připojeného návrhu odpovědi žadateli, tj. Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, správa Liberec, 

Termín: 30. 11. 200

9
zajistit doplnění zadání pro zpracování projektové dokumentace související 
s opravou mostu přes silnici I/35 a trať ČD na komunikaci II. třídy - ul. 
Ostašovská o protihlukové stěny na vlastním mostě, včetně předpolí, 

Termín: 30. 11. 2009

 
678/09 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 26. 11. 2009
 

679/09 Bytové náhrady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstva města. 

Termín: 26. 11. 2009
 

680/09 Kontokorentní úvěr do výše 20,000.000,- Kč u Komerční banky, a. s.   

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

Termín: 26. 11. 2009
 

681/09 Schválení předložení Zadání 53. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 53. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 26. 11. 2009
 

682/09 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: 27. 11. 2009
 

683/09 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelky mateřských škol. 

Termín: Neprodleně
 

684/09 Návrh kupní smlouvy na odprodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ 
Barvířská 38/6, Liberec 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit návrh na odprodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/6, 
Liberec ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 11. 2009

685/09 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku "MŠ Kamarád - 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 MIRAS – stavitelství a sanace s. r. o., 
SYNER, s. r. o., SYBAN, s. r. o., STAVO – UNION, stavební společnost s r. o., 
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STAV –AGENCY s. r. o., Regionální stavební s. r. o., STATUS a. s., Interma, 
akciová společnost a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného 
podlimitního řízení na veřejnou zakázku „MŠ Kamarád – realizace úspor.  

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt
 

686/09 Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP 
projektu 

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

Termín: 26. 11. 2009
 

687/09 Návrh odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných 
Statutárním městem Liberec 

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

Termín: Neprodleně
 

688/09 Žádost o schválení uzavření smlouvy mezi Základní uměleckou školou, 
Liberec, Frýdlantská 1359/19 a Euroregionálním kulturním centrem 
St. Johannis Zittau e. V. 

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

Termín: Neprodleně
 

689/09 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem multifunkčního 
vakového zvedáku Maxi Move, s nákupem dodávkového vozu a 
osobního vozu pro potřeby pečovatelské služby a o souhlas s prodejem 
automobilu Renault Trafic a Škoda Felicia  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit Ing. Jaromíru Čechovou, ředitelku příspěvkové organizace, 
s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně
 

690/09 Schválení výše úhrad za poskytování sociálních služeb a zdravotní péče 
prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec s platností od 1. 12. 2009 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ředitelku Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace Ing. Jaromíru Čechovou s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně
 

691/09 Schválení výše poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování  
prostřednictvím příspěvkové organizace  Komunitní středisko 
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KONTAKT Liberec s platností od 1. 1. 2010 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit ředitele Komunitního střediska KONTAKT Liberec, příspěvkové 
organizace pana Michaela Dufka s rozhodnutím rady města. 

Termín: Neprodleně
 

692/09 Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Zvolení nového člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

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

Termín: 11/2009
 

693/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, prodloužení 
smlouvy o ubytování a přechod nájemního práva 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Hegrovou Michalou, Kuklovou Zuzanou, Velíškovou 
Simonou, Bryknerovou Janou, Magerou Jozefem, Vaňkovou Nikolou, Havlíkem 
Jiřím, Kalousovou Zdeňkou a Dolmenem, o. p. s., 

Termín: 11/2009

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování s Horňákem Albínem a Pěkníkovou 
Jelenou. 

Termín: 11/2009
 

694/09 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

 

695/09 Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby 
vykonávající veřejnou službu 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace 
z kapitoly 313-MPSV na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou 
službu v celkové výši 10.586,- Kč, 

Termín: 26. 11. 2009
 

695/09 Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby 
vykonávající veřejnou službu 

Ing.Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit příslušnou poskytovanou dotaci ve výši 10.586,-Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

Termín: Neprodleně
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696/09 Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec - zóna Lidové sady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit seznam projektových záměrů podaných v II. kole výzvy do IPRM 
Liberec – zóna Lidové sady zastupitelstvu města ke schválení, 

Termín: Neprodleně
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit seznam připravovaných projektů zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: Neprodleně
 

703/09 IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - zřízení Řídícího 
výboru a jmenování managera IPRM 

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

 
Termín: 26. 11. 2009

704/09 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o 
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 26. 11. 2009
 

705/09 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
vypracovat příslušné pracovněprávní písemnosti k tomuto jmenování.  

 

707/09 Úprava platu ředitele Městské policie Liberec a návrh na poskytnutí 
odměny  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit vypracování a předání nového platového výměru a připravit podklady k 
výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc listopad 2009. 

Termín: Neprodleně
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna 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
 

346/09 Smlouva o dílo č. TSML 32/06 - „Údržba veřejné zeleně ve městě 
Liberci“  

Plán stavebně-technických akcí na rok 2009 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
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zajistit realizaci takto schválených jmenovitých akcí oprav a údržby stavebně-
technických prvků veřejné zeleně na rok 2009 do přidělené a schválené výše 
rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2009. 

Termín: 30. 10. 2009
 

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

 
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

 
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 
po ukončení výběru dodavatele stavebních prací – dodávky a montáže svislého 
dopravního značení uzavřít s tímto vybraným dodavatelem příslušný smluvní 
dokument a následně zajistit realizaci navrhovaného dopravního značení, 

Termín kontrolní: 30. 10. 2009
 

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
 

583/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění 
inženýrské činnosti na akci "Centrum aktivního odpočinku Lidové sady", 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
 

584/09 Založení projektu, zajištění projektové dokumentace pro akci 
"Revitalizace městských lázní a dostavba depozitáře" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování 



 12

projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci „Revitalizace 
městských lázní a dostavba depozitáře“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
 

585/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Revitalizace městských lázní a 
dostavba depozitáře" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění 
inženýrské činnosti na akci „Revitalizace městských lázní a dostavba depozitáře“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
 

586/09 Založení projektu, zajištění projektové dokumentace pro akci 
"Výukový bazén Liberec" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DZS na akci „Výukový bazén 
Liberec“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
 

587/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Výukový bazén Liberec" 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění 
inženýrské činnosti na akci „Výukový bazén Liberec“, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení. 

Termín: Neprodleně
 

640/09 Stanovisko České republiky – Ministerstva financí k uzavření koncesní 
smlouvy v rámci projektu "Provozování Městského stadionu Liberec" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Zastupitelstvu města Liberec koncesní smlouvu ke schválení.  

Termín: 29. 10. 2009
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Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
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
Částečně splněno. 

 
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

Částečně splněno. 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
449/09 Rekonstrukce ulice Ptačí 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

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 zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS na akci „Rekonstrukce ulice 
Ptačí“, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení na akci,  

Termín kontrolní: 30. 11. 2009

Plněno průběžně. KT: 31. 1. 2010 
 

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: 
po zpracování studie variantních řešení zabezpečení žulového skalního masívu 
zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a po jeho ukončení zajistit vyhodnocení 
předložených nabídek, 

Termín kontrolní: 15. 11. 2009

Plněno průběžně. KT: 31. 12. 2009 

 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
tohoto výběrového řízení, 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009
Plněno průběžně. KT: 31. 1. 2010 

 
648/09 Cyklostezka Nisa: Liberec – Hrádek n. N. – příprava a koordinace 

záměru 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
po schválení zastupitelstvem města zajistit uzavření Smlouvy o sdružení sil a 
prostředků při realizaci projektu Cyklostezka Nisa : Liberec – Hrádek nad Nisou, 

Termín: 11/2009
 
Plněno průběžně. Materiál bude předložen zastupitelstvu Stráže n. Nisou a 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. T: 03/10 

697/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady" - výběrové řízení 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na zajištění inženýrské činnosti s vybraným 
uchazečem VALBEK spol. s r. o., Liberec 3, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01, IČ: 
48266230, 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
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činnosti vybraného dodavatele ve výši: 2.856.000,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 

698/09 Zajištění projektové dokumentace pro akci "Centrum aktivního 
odpočinku Lidové sady" - výběrové řízení 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování předmětné dokumentace 
s vybraným uchazečem STORING spol. s r. o., Liberec 9, V Horkách 94/5, PSČ 
460 07, IČ: 25410482, 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 3,260.600,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 

699/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Výukový bazén Liberec" - 
výběrové řízení 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na zajištění inženýrské činnosti s vybraným 
uchazečem INVESTING CZ spol. s r. o., Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, 
IČ: 25036751, 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 1,723.120,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 

700/09 Výukový bazén Liberec – projektová příprava stavby - výběrové řízení

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování předmětné dokumentace 
s vybraným uchazečem AS PROJECT CZ s. r. o., Pelhřimov, U Prostředního 
mlýna 128, PSČ 393 01, IČ: 26095254, 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 2,664.410,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 

701/09 Revitalizace městských lázní na galerii a dostavba depozitáře – 
projektová příprava stavby - výběrové řízení 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování předmětné dokumentace 
s vybraným uchazečem AS PROJECT CZ s. r. o., Pelhřimov, U Prostředního 
mlýna 128, PSČ 393 01, IČ: 26095254, 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 2,687.020,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 

702/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Revitalizace městských lázní na 
galerii a dostavba depozitáře" - výběrové řízení 
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Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na zajištění inženýrské činnosti s vybraným 
uchazečem INVESTING CZ spol. s r. o., Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, 
IČ: 25036751, 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 3,379.600,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Plněno průběžně. 

 

 
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. 

 
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

Průběžně plněno. T: 06/2010 
 

258/09 Změna usnesení č. 138/09 

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

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

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

Termín: 5/2009

Průběžně plněno. 

351/09 Most Norská – průchod 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
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. KT: 31. 12. 2009 
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zajistit veškeré činnosti a příslušná povolení vedoucí k realizaci akce z hlediska 
stavebního zákona, 

Termín kontrolní: 31. 7. 2009
Průběžně plněno. KT: 31. 3. 2010 

 
443/09 Technické podmínky při zásazích do povrchů komunikací ve 

vlastnictví statutárního města Liberec 

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

dokončit jednání o podmínkách nájmu skladové plochy – deponie pro znovu 
použitelných materiály vytěžené z dopravních staveb, následně  zpracovat návrh 
příslušné nájemní smlouvy a po jeho zpracování jej předložit ke schválení radě 
města. 

Termín: 20. 10. 2009
Plněno průběžně. 

 
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. 
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Nesplněna jsou usnesení: 
571/09 Návrh majetkoprávního vypořádání s vlastníkem staveb v prostoru 

letiště 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
projednat návrh s Ing. T. Absolonem a závěr předložit radě města.  

Termín: 24. 11. 2009
Nesplněno. Návrh zaslán Ing. Absolonovi. NT: 31. 1. 2010 
 

653/09 Návrh na uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ mezi 
statutárním městem Liberec a Jezdeckým klubem Liberec o. s.  

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města,  
zahájit činnosti a kroky směřující k majetkoprávnímu vypořádání nemovitostí dle 
dohodnutých podmínek a po naplnění všech nezbytných náležitostí předložit radě 
města k odsouhlasení příslušný návrh majetkoprávní operace, 

Termín: Neprodleně 
Nesplněno. Zadáno zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů. 
NT: 28. 2. 2010 
 

675/09 Revitalizace přírodního koupaliště Katřinky/Radčice  

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, realizace 
akce  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
v souladu s registračním listem akce a po uzavření smlouvy o dílo: 
předložit návrh v nejbližším rozpočtovém opatření pro rok 2009, odboru 
technické správy veřejného majetku, na pokrytí závazných finančních prostředků 
na financování akce ve výši 65.000,- Kč 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009

Bude financováno v r. 2010. T: 02/2010 

 
doplnit návrh rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010 o 
závazné finanční prostředky na financování akce ve výši 73.000,- Kč, 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009

Bude aktualizováno po ukončeném výběrovém řízení a následně upraven 
návrh rozpočtu. T: 02/2010 

 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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
Vypustit ze sledování – nebylo podpořeno krajem. 
 

552/08 Založení projektu interregionální spolupráce „Projekt zvýšení 
absorpční kapacity regionu Liberec“ 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
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zajistit realizaci tvorby žádosti do příslušného operačního programu. 
T: neprodleně

Nesplněno. Bude zrušeno z nedostatku dotačních příležitostí. KT: 06/2010 
 

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
Vypustit ze sledování. 

523/09 Výměna bezbariérových bytů 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu se Skopovým Adolfem a Laurenčíkovou Ivetou. 

Termín: 10/2009
Vypustit ze sledování. 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
prosinci 2009 

V měsíci   p r o s i n e c  2009  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
12/09 Liberec, úprava křižovatky Žitavská – Jungmannova – Švermova – 

rampa I/35 – podklad pro stavební povolení 

Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora, 
uzavřít smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Liberec. 

Termín: 31. 12. 2009
 

130/09 Vyhlašování požárního poplachu pomocí požární sirény na budově 
školy ve Vratislavicích nad Nisou 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení, 
prověřit alternativní možnosti vyhlašování požárního poplachu ve Vratislavicích 
nad Nisou. 

Termín: konec 2009

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

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

zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2010 
zpracování příslušné projektové dokumentace na opravu komunikace a mostu Ke 
Hluboké,  

Termín kontrolní: 31. 12. 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 

zajistit periodické provedení hlavních mostních prohlídek, diagnostických 
průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti mostních konstrukcí v majetku 
města Liberec, 

Termín: 31. 12. 2009
 

373/09 Harmonogram přípravy rozpočtu města  a řízených organizací na rok 
2010 a rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2014 

Ing. Čeňku Svobodovi , vedoucímu odboru ekonomiky, 
pro zajištění přípravy a schválení rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2010 
a rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2014 dodržení termínů schváleného 
harmonogramu a předložení návrhu rozpočtu města na 11. zasedání zastupitelstva 
města dne 17. 12. 2009. 

 
399/09 Změna organizační struktury Městské policie Liberec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zrealizovat organizační změny uvedené v důvodové zprávě v termínu do konce 
roku 2009. 
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Termín: do 31. 12. 2009
 

438/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
zajistit realizaci „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“ a její 
výsledky předložit radě ke schválení, 

Termín: 12/2009
 

449/09 Rekonstrukce ulice Ptačí 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

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

zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku, návrhu 
investičních akcí  pro rok 2010, návrh na stavební realizaci akce „Rekonstrukce 
ulice Ptačí“,   

Termín: 31. 12. 2009
 

510/09 MFRB - přijetí daru inženýrských sítí - vodovod, kanalizace v k. ú. 
Karlinky 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 
po schválení přijetí daru inženýrských sítí zastupitelstvem města zajistit uzavření 
smlouvy Severočeskou vodárenskou společností a. s., Přítkovská 1689, 415 02 
Teplice, za účelem řádného provozování inženýrských sítí - vodovodu  a 
kanalizace uloženého v p.p.č. 342/5, v k. ú. Karlinky, obec Liberec.  

Termín kontrolní: 12/2009 
 

558/09 Přijetí peněžního daru od BAUHAUS k. s. na úpravu dětského hřiště 
v areálu jeslí Holečkova (Dětské centrum Sluníčko) 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
zajistit příslušný smluvní vztah s poskytovatelem daru a realizovat řádné využití 
daru. 

Termín kontrolní: 12/2009
 

563/09 Změna a schválení grafického návrhu a struktury www.liberec.cz  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením řízení 
procesů a informatiky,  
zajistit realizaci nové podoby www.liberec.cz. 

 
Termín: do 31. 12. 2009

 
597/09 Záměr měření rychlosti vozidel Městskou policií Liberec 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
projednat a uzavřít příslušné smlouvy se subjekty uvedenými v důvodové zprávě a 
zajistit realizaci záměru měření rychlosti vozidel Městskou policií Liberec 
„Bezpečná cesta do školy“ v termínu do konce roku 2009. 

Termín: do 31. 12. 2009 
 

598/09 Přesun operačního střediska městské policie z budovy KÚ do budovy 
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MML 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
projednat a vypovědět příslušné smlouvy v budově Krajského úřadu Libereckého 
kraje. 

Termín: 31. 12. 2009

642/09 Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na 
obnovení nemovité kulturní památky - Hrobka Liebiegů v Liberci 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
zajistit realizaci akce: obnova nemovité kulturní památky – Hrobky Liebiegů 
v Liberci. 

Termín: 12/2009
 

643/09 Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na 
obnovení nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince v Pilínkově 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
zajistit realizaci akce: obnova nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince 
v Pilínkově. 

Termín: 12/2009
 

671/09 Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, 
převzít protokolárně od Libereckého kraje do majetku města příslušné 
nemovitosti. 

Termín: do 21. 12. 2009

672/09 Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil. Kč na akci 
„Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební 
úpravy“  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
předložit v návrhu rozpočtu města odboru školství, kultury a sportu vlastní zdroje 
města ve výši 3,800 mil. Kč na rok 2009 a ve výši 2,398. mil. Kč na rok 2010 
z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na realizaci 
akce, 

Termín kontrolní: 12/2009

674/09 Pilínkovská – lávka pro pěší 

Výběr dodavatele stavby, zajištění příslušných povolení a realizace 
stavby   

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

na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit odeslání výzvy k předložení 
nabídkové ceny na realizaci stavby lávky a návrhu smlouvy o dílo firmě Strabag 
a. s., Praha 5 – Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ: 60838744, 

Termín kontrolní: 7. 12. 2009

po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Pilínkovská – lávka pro pěší“.   

Termín kontrolní: 31. 12. 2009
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677/09 Ostašovská ulice – akustická situace 

Návrh řešení akustické situace na ulici Ostašovská v součinnosti s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zahájit jednání mezi odborem technické správy veřejného majetku a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, správa Liberec, ve věci vzájemné součinnosti při řešení 
akustické situace v blízkosti silnic I. třídy a místních komunikací ve vlastnictví 
města a na území města Liberec, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009
 

709/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 17. 12. 2009

 
710/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů – dodatek 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
zajistit uzavření dodatku.  

Termín: Neprodleně

711/09 Dodávka cisternové automobilové stříkačky  

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem (THT, s. r. o. IČ: 
46508147). 

 

712/09 IPRM – Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
zajistit realizaci 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“  

Termín: 12/2009
 

713/09 MFRB –  vyhodnocení roku  2009  

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit:  
návrh „Podmínek k podání žádosti pro poskytnutí příspěvku z Městského fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2009“ ke schválení zastupitelstvu města,  

Termín:12/2009
vyhlásit „Výzvu k podání žádostí pro poskytnutí  příspěvku z Městského fondu 
rozvoje bydlení“, pouze za předpokladu schválení a převedení  finančních 
prostředků z rozpočtu města do Městského fondu rozvoje bydlení na r. 2010 ke 
schválení zastupitelstvu města,  

Termín:12/2009
návrh přidělení  dotace společnosti Nové bydlení Pavlovice, družstvo, Jestřábí č.p. 
9714/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 25448617 ve výši 109.500,- 
Kč na komunikace a chodníky ul. Oblouková, Na Mlýnku a 119.000,- Kč na 
výstavbu veřejného osvětlení ul. Oblouková – Na Mlýnku, v k. ú. Staré Pavlovice, 
obec Liberec, 

 



 24

převedením finančních prostředků ve výši 65.000,- Kč z rozpočtu MFRB do 
rozpočtu odboru rozvojových projektů na dokončení akce kanalizace ul. Písecká, 
k. ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, ke schválení zastupitelstvu města,  

Termín:12/2009
návrh na zrušení části usnesení č. 341/06 z 12. zasedání rady města, konané dne 
16. 6. 2009 ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín:12/2009

 
714/09 Výstavba 254 b.j., Zelené údolí 254, Liberec 2009 – prodej 

vodohospodářského díla SVS a. s.          

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů:  
předložit návrh výše uvedené majetkoprávní operace ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec, 

Termín: 17. 12. 2009
 

716/09 Plán oprav místních komunikací v roce 2009 

Průběžné plnění realizace oprav místních konstrukcí 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit dokončení realizace jednotlivých stavebních akcí souvisejících s realizací 
schváleného plánu oprav místních komunikací v roce 2009, 

Kontrolní termín: 15. 12. 2009 
 

718/09 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

Termín: 17. 12. 2009

 
722/09 Žádost Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 

organizace 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

723/09 Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 

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

Termín: Neprodleně
 

724/09 Návrh na uzavření nájemních  smluv 

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

Termín: Neprodleně
 

726/09 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 
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Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Kozákovou Marií, Pelantovou Květoslavou a 
Balogovou Šárkou. 

Termín: 12/2009
 

727/09 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

Termín: 12/2009
Pí. Ryzcová splněno, ostatní vypustit ze sledování (odmítnutí bytů). 

 
728/09 Pověření Mgr. Anny Vereščákové, ředitelky Dětského centra 

SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace k zastupování zřizovatele

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit v součinnosti s odborem právním a veřejných zakázek vydání pověření 
Mgr. Anny Vereščákové, ředitelky Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, p. o. 
zastupováním statutárního města Liberec v řízení o státním příspěvku.  

Termín: Neprodleně

 
734/09 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených 

organizací  na roky 2011 – 2014 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených 
organizací na roky 2011–2014 zastupitelstvu města dne 17. 12. 2009. 

Termín: 17. 12. 2009 
 

735/09 Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec pro rok 
2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2009 
zastupitelstvu města dne 17. 12. 2009 ke schválení. 

Termín: 17. 12. 2009 
 

736/09 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na 
rok 2010 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města 
Liberec na rok 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 
2010 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2010 
zastupitelstvu města dne 17. 12. 2009 ke schválení. 

Termín: 17. 12. 2009 
 

737/09 Daň z přidané hodnoty na vstupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi,   
předložit navržený postup uplatnění DPH na vstupu ke schválení zastupitelstvu. 

Termín: 17. 12. 2009
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738/09 Podještědské gymnázium - odpisy technického zhodnocení 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství kultury a sportu,  
uzavřít v souladu s § 28 odst. 3 Zákona č. 586/1992 o daních z příjmů s nájemcem 
písemný dodatek k nájemní smlouvě, kterým budou definovány podmínky 
vypořádání technického zhodnocení v případě předčasného ukončení nájmu. 

T: 31. 12. 2009
 

740/09 Ukončení procesu pořizování 33. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit ukončení pořizování 33. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 17. 12. 2009
 

741/09 Ukončení procesu pořizování 54. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit ukončení pořizování 54. změny územního plánu města Liberec k 
projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: 17. 12. 2009
 

742/09 Schválení předložení Zadání 52. změny územního plánu města Liberec 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit Zadání 52. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 17. 12. 2009
 

743/09 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací 
kapacity 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi,  
předložit návrh této vyhlášky Zastupitelstvu města k projednání. 

Termín: 17. 12. 2009
 

744/09 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se 
vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit návrh této vyhlášky Zastupitelstvu města Liberec k projednání. 

Termín: 17. 12. 2009
 

745/09 Žaloba na ochranu dobré pověsti 

Ing. Jiřímu Kittnerovi,  
aby zajistil podání žaloby k soudu. 

Termín: 30. 12. 2009
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746/09 Rozšíření Zóny placeného stání 

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

Termín: Neprodleně po schválení projektu dopravního značení nových parkovacích 
lokalit odborem dopravy SML 
 

747/09 Návrh dodatku č. I k mandátní smlouvě č. TSML 138/99 (úplné znění) 
o provozování oblasti placeného stání na území města Liberec 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
zajistit podepsání Dodatku č. I k mandátní smlouvě č. TSML 138/99( úplné znění), 

Termín: Neprodleně
 

748/09 Pořízení cisternové automobilové stříkačky – CAS pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Liberec – Růžodol; přijetí účelové dotace od MV 
ČR a schválení výše vlastního podílu statutárního města Liberec  

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML: 
předložit přijetí této účelové dotace ve výši 2,000.000,- Kč a zajištění vlastního 
podílu statutárního města Liberec ve výši 3.800.000,- Kč na financování nákupu 
hasičského vozidla zastupitelstvu města, 

Termín: 17. 12. 2009

 
749/09 Prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese : ul. 

Frýdlantská 285/16, Liberec 1 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
uzavřít příslušný dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě. 

Termín: 12/2009
 

751/09 Změna směrnice rady města č. 02 RM - Podpisový řád statutárního 
města Liberec  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
připravit a zveřejnit změnu směrnice rady města 02/2010 RM Podpisový řád 
statutárního města Liberec.  

Termín: Neprodleně
 

753/09 Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na I. 
pololetí 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na I. pololetí 2010 
zastupitelstvu města na vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva 
města na I. pololetí 2010 k projednání a ke schválení zastupitelstvu města 
v podobě otevřeného materiálu. 

Termín: 17. 12. 2009
 

759/09 Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou 
zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba a stavební 
úpravy“ – dodatečné práce 
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu: 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky uchazeče jednacího 
řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, 
přístavba a stavební úpravy“ – dodatečné práce, firmy Regionální stavební s. r. o., 
s nabídkovou cenou 2,770.606,- Kč včetně DPH, 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt

zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s uchazečem Regionální 
stavební s. r. o., na méně práce ve výši 2,772.136,- Kč včetně DPH, více práce ve 
výši 2,770.606,- Kč včetně DPH a změnu platebních podmínek. Celková cena 
zakázky bude 23,499.925,- Kč. 

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt
 

760/09 Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra SLUNÍČKO Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města materiál k projednání přijetí účelové dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 2,000.000,- Kč statutárnímu městu Liberec 
na projekt „Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra SLUNÍČKO Liberec“, 

Termín: 17. 12. 2009 
  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
po schválení přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zastupitelstvem 
města podepsat smlouvu č. OLP/2926/2009 o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 2,000.000,- Kč statutárnímu městu Liberec 
na projekt „Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra SLUNÍČKO Liberec“, 

Termín: 23. 12. 2009 
 

761/09 Změny v parkovacím systému v městě Liberci 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města:  
- zajistit vydání nařízení Rady města Liberec, kterým se zrušuje Nařízení 

statutárního města Liberec č. 1/2004 o stanovení maximální ceny za přiložení a 
odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, 

- zajistit v součinnosti s ředitelem MP Liberec neúčtování možných nákladů 
povinným subjektům spojených s přiložením a odstraněním technického 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Liberci, 

- podepsat darovací smlouvu, kterou se do vlastnictví statutárního města Liberec 
přijímá dar od společnosti ACTIV Parking s. r. o., 

- podepsat za statutární město Liberec schválený dodatek č. II ke smlouvě č. 
TSML 138/99 (úplné znění) o provozování oblasti placeného stání na území 
města Liberec uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Technickými 
službami města Liberce, a. s., 

Termín: Bezodkladně
 
JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML: 

- řádně zařadit majetek darovaný společností ACTIV Parking s. r. o. do majetku 
města. 

Termín: Bezodkladně
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
667/08 Tramvajová trať Fügnerova – Dobiášova. Zřízení věcných břemen 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit zpracování výše uvedených smluvních dokumentů a následně je předložit 
k podpisu. 

Termín kontrolní: 2/2009
 

36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2009 výdajové části  
rozpočtu odboru školství, kultury a sportu finanční částku na pokrytí nákladů 
spojených s činností vybraného odborného konzultanta v roce 2009 
v předpokládané výši 300 tis. Kč. 

Termín: 2/2009 – kontrolní.
 

135/08 Projekt: „Zelené srdce Liberce - úpravy lesních cest - I. etapa“ 

 Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v případě přiznání dotace zajistit zařazení projektu do rozpočtu odboru 
rozvojových projektů ve výdajové i příjmové části. 

T: 06/2008 – kontrolní
 

677/08 Projekt „Zavedení Územně analytických podkladů ORP LIBEREC“ – 
přijetí dotace 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit v rozpočtu města pro rok 2009 prostředky na projekt ve výši 453.000,- Kč 
v příjmové části – přijetí dotace. 

Termín: 1/2009 
 

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

 
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

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
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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 
 

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

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
 

351/09 Most Norská – průchod 

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

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
 

343/09 Úprava Soukenného náměstí  - návrh dohody o spolupráci 

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

T: 1. 9. 2009
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474/09 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
v rámci získání územního rozhodnutí na stavbu komunikace"Nová 
Pastýřská ulice - DUR" 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora pro rozvoj a územní plánování, 
uzavřít smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a Telefónica O2 Czech Republic, a. 
s., Praha. 

Termín: 31. 10. 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: 
po zpracování studie variantních řešení zabezpečení žulového skalního masívu 
zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a po jeho ukončení zajistit vyhodnocení 
předložených nabídek, 

Termín kontrolní: 15. 11. 2009
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Částečně jsou splněna usnesení: 
572/09 SAL – koupě pozemků 

Mgr. Janu Audymu a ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti: 
 

učinit veškeré nutné právní kroky k podpisu kupní smlouvy na oba pozemky za 
schválenou kupní cenu. 

Termín.: 31. 12. 2009
 
Částečně splněno. Za SAL je smlouva podepsána, podpis ze strany ČD je 
očekáván v lednu. KT: 3/2010 
 

634/09 Záměr privatizace objektu kina Varšava 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit ve spolupráci s odborem rozvojových projektů vypsání výběrového řízení 
a předložit Radě města Liberec ke schválení doporučení komise kultury a 
památkové péče a komise pro investice a výběr investorů.  

Termín: 12/2009
Částečně splněno. KT: 2/2010 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
449/09 Rekonstrukce ulice Ptačí 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

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

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

Termín: 31. 12. 2009

Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 
 

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

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
po schválení zastupitelstvem města projekt realizovat. 

Termín kontrolní: 12/2009
Průběžně plněno. KT: 09/2010 
 

600/09 Pilínkovská – lávka pro pěší 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
na akci „Pilínkovská – lávka pro pěší“ zajistit výběr zpracovatele projektové 
dokumentace, včetně inženýrské činnosti související se zajištěním stavebního 
povolení, a následně zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a 
DZS, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 
Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 
 

601/09 U Mlýna – lávka pro pěší 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
na akci „U Mlýna – lávka pro pěší“ zajistit výběr zpracovatele projektové 
dokumentace, včetně inženýrské činnosti související se zajištěním stavebního 
povolení, a následně zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a 
DZS, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 
Průběžně plněno. KT: 30. 3. 2010 
 

652/09 Oprava komunikací a chodníků v lokalitě Gagarinovy ulice 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování zadávacích podmínek, následně zajistit vyhlášení, realizaci a 
vyhodnocení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace ve 
stupni DSP a DZS, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí 
k vydání stavebního povolení (ohlášení) na akci,  
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Termín: 31. 12. 2009
 

ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem 
uzavřít příslušnou smlouvu o dílo, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009
 

Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 
 

653/09 Návrh na uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ mezi 
statutárním městem Liberec a Jezdeckým klubem Liberec o. s.  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zahájit činnosti a kroky směřující k naplnění zbývajících smluvních povinností 
města uvedených ve výše citované dohodě a smluvených termínech. 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009
Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 

 
675/09 Revitalizace přírodního koupaliště Katřinky/Radčice  

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, realizace 
akce  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr 
dodavatele stavby „Revitalizace přírodního koupaliště Katřinky/Radčice“, a 
následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouivu o dílo, 

Termín: 15. 12. 2009
 

zpracovat kupní smlouvu a následně zajistit její podpis na zpracovanou 
projektovou dokumentaci, se smluvní cenou ve výši 65.000,- Kč vč. DPH, 

Termín: 15. 12. 2009

Průběžně plněno. KT: leden 2010 
 

676/09 Na Ladech – oprava komunikací 

Oprava kanalizačních přípojek 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit vhodnou formou informování vlastníků nemovitostí v dané lokalitě o 
plánované akci – opravy komunikací na ulicích Studničná, Perlová a Na Ladech, 
včetně inženýrských sítí,  

Termín: 31. 12. 2009

Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 
 

717/09 Zajištění žulového masivu na p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec – Chrastavská 
ulice  

Zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování zadávacích podmínek, následně zajistit vyhlášení, realizaci a 
vyhodnocení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace ve 
stupni DSP a DZS, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí 
k vydání stavebního povolení (ohlášení) na akci,  



 35

Kontrolní termín: 31. 12. 2009

Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 
 

756/09 Revitalizace Soukenného náměstí 

Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování zadávacích podmínek, následně zajistit vyhlášení, realizaci a 
vyhodnocení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace 
ve stupni DSP a DZS, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí 
k vydání stavebního povolení (ohlášení) na akci, 

Termín kontrolní: 15. 12. 2009

 
po ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem 
uzavřít příslušnou smlouvu o dílo a následně zajistit zpracování příslušné 
projektové dokumentace, 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009
Průběžně plněno. KT: leden 2010 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
544/07 Liberecká městská karta – dílčí záměr rozvoje projektu 

 
Ing. Ondřeji Červinkovi, předsedovi představenstva Liberecká IS, a. s., 
zajistit součinnosti společnosti při organizaci veřejné soutěže a zajistit realizace 
projektu rozšíření platebních funkcí. 

T: 11/07

Průběžně plněno. KT: 6/2010 
 

398/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

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

Termín: Neprodleně
Průběžně plněno. KT: 12/2010 

 
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
Průběžně plněno. KT: 30. 6. 2010 

 
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
Průběžně plněno. KT: 31. 3. 2010 
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474/09 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
Průběžně plněno. KT: 31. 12. 2010 

 
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

Průběžně plněno. KT: 3/2010 

 
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
Průběžně plněno. 

 
258/09 Změna usnesení č. 138/09 

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

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucím odboru technické správy veřejného majetku,
 zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů, 
 zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu 
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k projektům a převzít příslušnou agendu od odboru Školství, kultury a 
sportu, 

Termín kontrolní: 5/2009
Průběžně plněno. 
 

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 
 
Průběžně plněno, úkol nedokončen - město Jablonec n.N. dosud nepřipravilo 
majetekpro vklad do DPML, a.s. NT: 3/2010 

 
352/09 Neptunova kašna – přípravné práce 

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. 10. 2009

Průběžně plněno. KT: 31. 1. 2010 
 

352/08 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

Průběžně plněno. KT: 4/2010 
 

387/08 Záměr vstupu města Jablonec n. Nisou, jako akcionáře do DPML, a. s. 

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

T: 9/08

Průběžně plněno. Veškeré podklady jsou připraveny k zápisu, pouze zbývá 
jeden jediný, na který se čeká od Jablonce n.N., stavebního úřadu – souhlas 
s dělením pozemku, poté bude zapsáno. KT: 2/2010 
 

352/09 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 
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MML nutné k implementaci opatření projektu Otevřené město či snižující náklady 
na běžný provoz systému. 

T: 11/07

Průběžně plněno. KT: 4/2010 
 

387/09 Záměr vstupu města Jablonec n. Nisou, jako akcionáře do DPML, a. s. 

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

T: 9/08

Průběžně plněno. Veškeré podklady jsou připraveny k zápisu, pouze zbývá 
jeden jediný, na který se čeká od Jablonce n.N., stavebního úřadu – souhlas 
s dělením pozemku, poté bude zapsáno. KT: 2/2010 
 

351/09 Most Norská – průchod 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
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. KT: 31. 1. 2010 
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Nesplněna jsou usnesení: 
611/09 Úspora spotřeby energie - projekty na zateplování základních škol-

požadavky na rozpočet města 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do návrhu rozpočtu 2010 pro odbor školství, kultury a sportu odpovídající 
částky na realizaci projektu. 

Termín: 31. 12. 2009

Nesplněno. Odbor školství, kultury a sportu zatím nenárokoval částku do 
rozpočtu 2010. KT: 11/2010 
 

747/09 Návrh dodatku č. I k mandátní smlouvě č. TSML 138/99 (úplné znění) 
o provozování oblasti placeného stání na území města Liberec 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit převedení finanční částky 2,0 mil. korun z provozu oblasti placeného stání 
do rozpočtu Městské policie Liberec.  

Termín: Neprodleně
Nesplněno, nedorazila dotace. KT: 12/2010 
 

760/09 Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra SLUNÍČKO Liberec 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části odboru 
sociálních a zdravotních služeb účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve 
výši 2,000.000,- Kč. 

Termín: Po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města
 

Nesplněno, nedorazila dotace. KT: 12/2010 

 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
406/08 Projekt „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci 

v Euroregionu Nisa“ 
 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových  projektů, ve  
výdajové části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku ve výši odpovídající  
282.608,-- EUR. 

  

Termín kontrolní: 1/2009
Nesplněno - o přiznání doposud nebyl odbor ekonomiky oficiálně informován 
– v roce 2009 tedy úkol splněn být nemohl. KT: 12/2010 

 
408/08 Zachování varhanní hudby pro další generace 

 
Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky: 
V případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových projektů, ve 
výdajové části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku na zajištění předfinancování 
projektu ve výši 206.000,-- EUR. 
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Termín kontrolní: 1/2009

Vypustit ze sledování – dotace nebyla přiznána. 
 

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
Nesplněno, nejsou podklady od SFŽP. NT: 2/2010 

 
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 provedena revokace usnesení. KT: 3/2010 

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 – předkladatel (odbor RP) v nejbližší době zruší usnesení. 
Vypustit ze sledování 

 
36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

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,
Nesplněno. NT: 6/2010 
 

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

Vypustit ze sledování – projekt nebude realizován. 
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