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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
leden 2010 

V měsíci   l e d n u  2010 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
109/09 Rozdělování příspěvků 

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
jedenkrát za rok předložit na jednání rady města souhrnný materiál rozdělených 
příspěvků za uplynulý kalendářní rok. 

Termín: 01/2010
Předloženo RM dne 16.2. 2010. 
 

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

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
předložit do zastupitelstva města majetkoprávní operaci ke schválení  

Termín: 01/2010
 

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 související inženýrskou činnost 
vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci 
„Pilínkovská – lávka pro pěší“, 

Termín kontrolní: 10. 1.2010 

 
739/09 Dodatek číslo 2 ke smlouvě: "Aktualizace dat - Digitální technická 

mapa města Liberce"; číslo smlouvy LIS/48/2006 

Ing. Petrovi Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
podepsání tohoto dodatku.  

Termín: 01/2010

 
750/09 Organizační řád Magistrátu města Liberec od 1. 1. 2010  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML:  
- připravit a zveřejnit změny vnitřních směrnic, 
- připravit personální a organizační změny odpovídající změnám k 1. 1. 2010. 

Termín: průběžně, s účinností změn k 1. 1. 2010.
 

752/09 Změny servisní smlouvy s Libereckou IS, a. s.  



JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML:  
- zajistit podepsání obou dodatků a realizaci z nich vyplývajících opatření, 
- připravit strategický návrh zajištění správy a provozu Informačního systému 

MML po roce 2010. 

Termín: 01/2010

 
756/09 Revitalizace Soukenného náměstí 

1. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, dokončit 
jednání se společností Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., o finančním 
příspěvku na revitalizaci Soukenného náměstí včetně smluvních náležitostí, 

Termín: 31. 1. 2010

 
 

762/09 Prodej služebního vozu Felicia, RZ LBM 77-13 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
 uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného vozu. 

Termín: 15. 1. 2010

 
1/10 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 28. 1. 2010

 
2/10 Koncept územního plánu - přijetí dotace 

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

Termín: 01/2010
 

3/10 Cyklostezka Nisa: Liberec centrum - přijetí dotace 

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

Termín: 01/2010

 
4/10 Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit přijetí finančního daru ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 28. 1. 2010. 

Termín: 28. 1. 2010

 
6/10 Spacium, o. p. s. – darování uměleckého díla „Lampa Edison 2009“ 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
    předložit tuto majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města,  



Termín: 28. 1. 2010

 
9/10 Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí - výběr varianty řešení 

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po schválení příslušné varianty konečné úpravy Nerudova náměstí 
zastupitelstvem města zařadit do plánu činnosti odboru technické správy 
veřejného majetku, návrhu investičních akcí pro roky 2010 a 2011, stavební 
realizaci akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“,   

Termín: 31. 1. 2010

 
11/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby, 
odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby  

 Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících akcí „Na Ladech – oprava komunikací“; 

Termín: Neprodleně

zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na vykonavatele 
odborného technického dozoru investora (vč. koordinace BOZP dle zák. 309/2006 
Sb. a zpracování plánu BOZP) a funkce koordinátora akce „Na Ladech – oprava 
komunikací“ s dalšími, současně probíhajícími stavbami v dané; 

Termín: Neprodleně

 
13/10 Majetkoprávní operace 

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

Termín:28. 1. 2010

 
14/10 Veřejně přístupný školní areál Perštýn 

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

Termín:28. 1. 2010

 
15/10 FC SLOVAN LIBEREC a. s. - plán oprav 2010 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
informovat o schválení plánu oprav FC SLOVAN LIBEREC a. s. 

Termín:31. 1. 2010

 
17/10 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: 29. 1. 2010
 

19/10 Vyřízení petice občanů 

primátorovi města , Ing. Jiřímu Kittnerovi  zajistit odeslání odpovědi  se 
stanoviskem statutárního města Liberec. 

 
20/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

Termín: 01/ 2010

 
21/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a ubytování 

nízkého standardu - poskytnutí přístřeší 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb:  
1. uzavřít nájemní smlouvu s Grajcarovou Lucií, Švarcovou Irenou, Vacelovou 

Andreou a Votrubcovou Renatou, 

Termín: 01/ 2010
2. uzavřít smlouvu o ubytování s Džurbanovou Annou. 

Termín: 01/ 2010

 
 

22/10 Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k. ú. 
Vratislavice n. N.) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový 
územní plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhů uvedených v 62. hromadné změně územního plánu města 
Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 28. 1. 2010

 
23/10 Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. 

Vratislavice n. N.) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový 
územní plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhů uvedených v 64. hromadné změně územního plánu města 
Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 28. 1. 2010

 
24/10 Návrh na vydání 29.B změny územního plánu města Liberec 

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



Termín: 28. 1. 2010

 
25/10 Schválení předložení zadání 51. změny závazné části územního plánu 

města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit Zadání 51. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 28. 1. 2010

 
26/10 Návrh na vydání 37. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh 37. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a 
vydání na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 28. 1. 2010

 
30/10 Vedení účetnictví v příspěvkových organizacích města ve 

zjednodušeném rozsahu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, a Petře 
Svatoňové, vedoucí 
odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit s tímto usnesením ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti. 

Termín: 25. 1. 2010

 
31/10 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy 

"Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu : 
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
„Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace dle vyhlášky 
MŠMT č. 54/2005 Sb. 

Termín: 01/2010

 
32/10 Začlenění Památníku šoa mezi komunální cíle v rámci projektu 

městského orientačního systému 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit značení nového komunálního cíle.  

Termín: 01/2010

 
33/10 Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci 14. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního 
prostředí v roce 2010 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele ZOO Liberec, MVDr. Davida Nejedla, s rozhodnutím rady 
města. 

Termín: Neprodleně



 
34/10 Zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava 

dle usnesení RM č. 634/09. Vypsání nového výběrového řízení 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat účastníky uskutečněného výběrové řízení o jeho zrušení a záměru 
vyhlášení nového výběrového řízení se změnou podmínek,  

Termín: Neprodleně

 
35/10 Stanovení hodnoty kapacit sportovišť Městského stadionu Liberec 

včetně minimální úrovně jejich využití v souladu s přílohou č. 5 
Koncesní smlouvy mezi SML a S group SPORT FACILITY 
MANAGEMENT, s. r. o. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit jednatele S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. Mgr. 
Lukáše Přindu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně

 
36/10 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám 

v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2010 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné 
služby jednotlivým konečným uživatelům; 

Termín: Neprodleně

37/10 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010 

 Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 1. vyhlášené kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení, 

Termín: 28. 1. 2010

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 9/09/0071 s Bohumilem Nuskou. 

Termín: Neprodleně

 
38/10 Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím státní 

účelové dotace na MV ČR na rok 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2010. 

 
39/10 Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  



předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2010. 

 
40/10 Projednání analytické části IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 

v Liberci a popisu opatření a aktivit, textu výzvy (včetně příloh) pro 
předkládání projektových záměrů 

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

Termín: 28. 1. 2010

 
41/10 Letiště Liberec – vypovězení smluv Aeroklub Liberec 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
vypracovat a doručit Aeroklubu Liberec výpověď smlouvy č.j. 7003/01/128 a 
výpověď smlouvy č.j. 7003/02/013. 

Termín : 31. 1. 2010

 
42/10 Podání dotační žádosti – „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna 

Lidové sady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně

 
43/10 Podání dotační žádosti – „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna 

Lidové sady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: Neprodleně

 
46/10 Žádost o použití znaku města 

Martinovi Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

Termín: Neprodleně 

 
47/10 Jmenování vedoucího odboru informatiky a řízení procesů Magistrátu 

města Liberec 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi,  
provést jmenování nového vedoucího odboru podle zákona. 

Termín: Neprodleně 

 
48/10 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl I.  

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit k uzavření příslušné dodatky ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 a 
Z 28/2004. 

Termín: Neprodleně 



 
49/10 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl II. 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit k uzavření příslušný dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce č.Z 7/2009 ze dne 
20. 2. 2009. 

Termín: Neprodleně 

 
51/10 Projekt Zavádění procesního řízení pro statutární město Liberec a jím 

zřizované organizace  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit ve spolupráci s řediteli Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace a Městské policie Liberec přípravu veškerých dokumentů potřebných 
k podání projektu. 

Termín: Neprodleně

 
52/10 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedících Okresního soudu v 
Liberci. 

Termín: 28. 1. 2010

 
53/10 Přistoupení příspěvkové organizace Městské lesy Liberec k rámcové 

smlouvě s T-Mobile CZ, a. s., jako oprávněné osoby a převzetí s tím 
spojeného ručitelského závazku 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit toto doporučení ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
28. 1. 2010.  

 
55/10 Návrh na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů 

Zastupitelstva města Liberec a poskytnutí jednorázových peněžitých 
darů členům komisí a odborných pracovních skupin Rady města 
Liberec za jejich práci v roce 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrh peněžitého plnění pro 
členy výborů zastupitelstva města; 
informovat Zastupitelstvo města Liberec o poskytnutí peněžitých darů schválených 
Radou města Liberec pro členy komisí a odborných pracovních skupin rady města. 

Termín: 28. 1. 2010

 
56/10 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2009“ 
zastupitelstvu města dne 28. 1. 2010. 

 



 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
381/08 Projekt Liberec - otevřené město; zpráva o situaci a další postup 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele zakázky redakčního systému a 
web portálu. 

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

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

 
Stávající smluvní vztah mezi Městem Liberec a TSML je uzavřen do roku 
2015. Jak bude tento upraven po uplynutí této lhůty, bude řešit až nová 
politická reprezentace po volbách. 
Vypustit ze sledování.   
 

679/08 Liberecká IS, a. s. – předložení souhrnné zprávy k projektu: Digitální 
technická mapa města Liberec  

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

Termín: 3/2009

 
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

 
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

 
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, 

 
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, 

Termín: Neprodleně
 

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, 

Termín: Neprodleně
 

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, 

Termín: Neprodleně
 

702/09 Zajištění inženýrské činnosti pro akci "Revitalizace městských lázní na 
galerii a dostavba depozitáře" - 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, 

Termín: Neprodleně
 



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

 
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. 

 
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
 

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 
 

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,  

Termín: 31. 12. 2009
 

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

Termín kontrolní: 31. 12. 2009



 
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
 

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
 

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,  

Kontrolní termín: 31. 12. 2009
 

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

  
 

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

 

 



 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
756/09 Revitalizace Soukenného náměstí 

Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
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
Částečně splněno. NT: 15. 2. 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. Ladislavu Fuchsovi, vedoucím odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit nezbytné kroky související s investiční přípravou projektů, 

 
zajistit příslušná povolení z hlediska stavebního zákona ve vztahu k projektům a 
převzít příslušnou agendu od odboru Školství, kultury a sportu, 

Termín kontrolní: 5/2009
 
Částečně splněno – čeká se na územní rozhodnutí ZŠ Lesní – úprava dvora. 
 

 
 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
376/09 Schválení záměru - "Projekt pěstebních opatření a zajištění provozní 

bezpečnosti stromů v Liberci" 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
podat žádost na spolufinancování projektu do Operačního programu Životní 
prostředí , prioritní osa 6: oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované 
krajiny. 

Termín: 2010
 
Průběžně plněno. Není výzva, proto zatím nelze plnit. KT: 5/2010 
 

411/09 Naplňování Rozvojové strategie pro MML na léta 2008-2010 a revize 
některých opatření 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML:  
- zajistit pokračování realizace opatření ze strategického dokumentu,  
- realizovat změny v provozu MML ve vazbě na očekávané propady příjmů 
veřejných rozpočtů a vývoj na trhu práce. 

Termín: Průběžně; kontrola 01/2010

Průběžně plněno. KT: 6/2010 
 

557/09 Projekt "Podpora moderních forem výuky na základních školách 
Libereckého kraje II " 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU, 

 zajistit přípravu a předložení žádosti do výzvy Operačního programu Vzdělávání    
pro konkurenceschopnost. 

Termín: 01/2010 
Průběžně plněno. 

 
 604/09 Koncepce řízení dopravy ve městě Liberci 

Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 

zajistit zpracování vlastní oponentury studie „Koncepce dopravního řízení  ve 
městě Liberec“, popř. zpracování variantních návrhů, a následně tyto výstupy 
projednat v navržené odborné komisi,   

Termín kontrolní: 01/2010

Jednání probíhá. KT: 4/2010 
 

714/09 Výstavba 254 b.j., Zelené údolí 254, Liberec 2009 – prodej 
vodohospodářského díla SVS a. s.          

 Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů:  
po schválení výše uvedené majetkoprávní operace v zastupitelstvu města zajistit 
uzavření a oboustranný podpis předloženého smluvního dokumentu. 

Termín kontrolní: 01/2010
Průběžně plněno. KT: 15. 3. 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: 
po ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem 
uzavřít příslušnou smlouvu o dílo, 

Kontrolní termín: 31. 1. 2010

Probíhá VŘ. NT: 28. 2. 2010 

 
10/10 Neptunova kašna – stavební realizace 

Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, zajištění 
odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s akcí „Neptunova kašna – stavební realizace“; 

Termín: Neprodleně

zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení  na vykonavatele 
odborného technického dozoru investora (vč. koordinace BOZP dle zák. 309/2006 
Sb. a zpracování plánu BOZP) a koordinátora akce „Neptunova kašna – stavební 
realizace“ se související akcí „Neptunova kašna – restaurování a osazení“; 

Termín: Neprodleně
VŘ probíhá. T: 28. 2. 2010 

 
36/10 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám 

v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2010 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit přidělení volných hodin veřejné služby školským příspěvkovým 
organizacím na základě jejich požadavků, 

Termín: Průběžně

Průběžně plněno. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně 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



Průběžně plněno. NT: 30. 4. 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

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

Termín kontrolní: 30. 11. 2009

Probíhá VŘ. NT: 28. 2. 2010 

 
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 

 
Průběžně plněno. Probíhá VŘ na dodavatele stavby. Poslední akce bude 
dokončena v srpnu 2010. KT: 10/2010 
 

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: 30. 4. 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
Jednání probíhají. NT: 30. 4. 2010 
 



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. NT: 30.  4. 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: 30. 4. 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. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU, 
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. 
 

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. 3 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: 30. 4. 2010 



 
Nesplněna jsou usnesení: 
648/08 Žádost ZOO Liberec o souhlas  s podáním žádosti o poskytnutí 

podpory v rámci šesté výzvy Operačního programu životního prostředí 
v roce 2008  

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v případě poskytnutí dotace zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a 
sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku ve výši 8,620.000,- Kč, 

 T: 2010 v případě poskytnutí dotace
 
Nesplněno – dotace nebyla doposud poskytnuta. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
336/06 Bazény v ZŠ 

 
Viktoru Pokornému, vedoucímu technického odboru, 
zadat zpracování příslušné dokumentace za účelem přípravy a realizace akcí 
„Rekonstrukce bazénu v ZŠ Ještědská“ a „Modernizace bazénu v ZŠ Sokolovská“ 
a přípravy „Rekonstrukce tělovýchovného pavilonu v ZŠ Švermova“, která 
povede k vydání příslušných stavebních povolení. 

T: kontrolní 31. 1. 2007
KT: 31. 10. 2010 

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

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- zajistit realizaci jednotlivých subprojektů projektu Liberec – otevřené město vč. 
vypracování a předložení žádostí o podporu z relevantních dotačních programů. 

T: ihned
Nesplněno z objektivních důvodů nedostatku vhodných dotačních programů, 
přeřešeno, RM bude předloženo v 1. a 2. Q. 2010 
 

 


