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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
únor 2010 

V měsíci   ú n o r u  2010  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
567/09 Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů: 
zajistit zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni pro projekt 
„Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa“, 

Termín: 02/2010 

 
763/09 Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek: 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti, 

provedení změny do dokumentů této společnosti, 
- zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti, provedení 

veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. Podání návrhu 
na změnu zápisu c obchodním rejstříku. 

Termín: Bezodkladně; kontrolní 02/2010
 

764/09 Valná hromada společnosti Technické služby města Liberce, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek: 
zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti, 
provedení změny do dokumentů této společnosti, 
zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti, provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu 
na změnu zápisu c obchodním rejstříku. 

Termín: Bezodkladně; kontrolní 02/2010
 

7/10 Gagarinova – oprava  komunikací a vnitrobloku  

Uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury 
ČR 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
v souladu s vyhlášenými  podmínkami dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akci 
„Gagarinova – oprava  komunikací a vnitrobloku“.   

Termín: 20. 2. 2010
 

9/10 Nerudovo náměstí 



Oprava povrchů náměstí - výběr varianty řešení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
předložit na 2. jednání zastupitelstva k projednání dokumentace variantních řešení 
opravy Nerudova náměstí, včetně návrhu - doporučení k  schválení výše uvedené 
varianty č. III ,   

Termín: 17. 2. 2010

 
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, 
zajistit ve spolupráci s odborem rozvojových projektů vypsání nového výběrového 
řízení a předložit jeho výsledek Radě města Liberec ke schválení. 

Termín: 02/2010
 

44/10 „Zvýšení efektivity fungování DPML – zefektivnění zajišťování veřejné 
služby MHD"  

Ing. Tomáši Hamplovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
zajistit zpracování žádosti projektu Zvýšení efektivity fungování DPML – 
zefektivnění zajišťování veřejné služby MHD" a její podání do výzvy ve 
spolupráci s DPML, a. s. dle důvodové zprávy. 

Termín: 02/2010 
 

50/10 Prodej nadbytečné požární techniky  

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

Termín: do 28. 2. 2010
 

60/10 Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice: 
založení projektu, výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajištění 
financování 

Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem: 
výběr 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
na akci „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“ 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS se zhotovitelem, 
společností VANER s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ: 25458990, 

Termín: Neprodleně

 

na akci „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem“ 
zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na realizaci stavby a návrhu 
smlouvy o dílo firmě BREX, spol. s r. o., IČ: 40232549, se sídlem Hodkovická 
135, 463 12 Liberec 23, 



Termín kontrolní: 19. 2. 2010 

 
62/10 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 25. 2. 2010
 

68/10 Pověření pro zastupování funkce ředitelky Mateřské školy 
"Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

Platový výměr paní Jaroslavy Kalinové pověřené zastupováním funkce 
ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
vypracování a předání pověření a nového platového výměru paní Jaroslavě 
Kalinové. 

Termín: Neprodleně
 

71/10 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ SOUBORU POZEMKŮ 
„LETIŠTĚ LIBEREC“ 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí,  
zajistit vypsání a zveřejnění výběrového řízení. 

Termín: 02/2010

 
73/10 Prodej služebního vozu Škoda Octavia 00-04, SPZ 1L3 4122 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,  
uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného vozu. 

Termín: do 28. 2. 2010
 

74/10 Rezignace člena Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML 
a jmenování nového člena Správní rady Fondu pro partnerskou 
spolupráci SML 

Michaelovi Dufkovi, předsedovi Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci 
SML, 
seznámit uvedené osoby s rozhodnutím Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

77/10 „Tramvajová trať Fügnerova-Dobiášova“- smlouva o partnerství a 
spolupráci na projektu  

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

Termín: 02/2010



 

78/10 Obchodní centrum PLAZA – prodej pozemků 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit návrh prodeje pozemků p.č. 50/1 o výměře 7360 m2, p.č. 47/7 o výměře 
125 m2, p.č. 63 o výměře 6 m2, p.č. 50/7 o výměře 20 m2, p.č. 47/1 o výměře 2638 
m2 a p.č. 5783/1 o výměře 468 m2, vše v k. ú. Liberec, společnosti P4 Plaza s. r. o., 
se sídlem K Červenému dvoru 24/2132, 130 00 Praha 3 – Strašnice, IČ: 27167763, 
ke schválení zastupitelstvu města konaného dne 25. 2. 2010. 

 

79/10 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 25. 2. 2010
 

80/10 Převod nemovitosti - legalizace stavu 

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

Termín: 25. 2. 2010
 

82/10 Návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec pro rok 
2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010 
zastupitelstvu města dne 25. 2. 2010 ke schválení. 

 

84/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, přidělení 
náhradního bytu a ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší  

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Kverkovou Janou, Dongresovou Kristýnou a 
Nishonovem Muhammadem, 

Termín: 02/2010
 
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Mgr. Fejfarovou Janou, Karbanovou 
Libuší a Oravcovou Simonou, 

Termín: 02/2010
 
3)   Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít smlouvu o ubytování s Piskorem Richardem. 

Termín: 02/2010
 

85/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  



uzavřít nájemní smlouvy. 

Termín: 02/2010
 

86/10 Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením 
movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178 
konkrétním žadatelům 

1) Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení seznam žadatelům o bezúplatné 
poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro 
účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178, 

Termín: 25. 2. 2010
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

uzavřít darovací smlouvu s opatrovníkem Svatoše Milana a Svatoše Zdeňka, 

Termín: 02/2010
 
3)   Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

uzavřít kupní a darovací smlouvu s Matěchou Jaromírem. 

Termín: 02/2010
 

87/10 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010 

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

Termín: 25. 2. 2010
 

88/10 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo roku 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2010 v celkové výši 
804.991,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 2. 2010
 

89/10 Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním 
městem Liberec za rok 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 
2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 2. 2010
 



90/10 Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním 
městem Liberec za rok 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, 
předložit zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 
2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 2. 2010
 

93/10 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: 26. 2. 2010
 

94/10 Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2009 

Milanu Šírovi, náměstku primátora, 
předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva města dne 25. 2. 2010. 

 

97/10 Schválení předložení zadání 63. změny závazné části územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit Zadání 63. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 25. 2. 2010
 

98/10 Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové 
sady 

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

Termín: Neprodleně
 

100/10 IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání 
projektových záměrů do výzvy 

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU,  
zajistit ve spolupráci s partnery podání uvedených projektových záměrů do výzvy 
na předkládání projektových záměrů vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

Termín: do 25. 2. 2010

 
101/10 IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 



předložit materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města. 

Termín: 25. 2. 2010
 

102/10 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec 
pro 1. a 2. kolo 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2010 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

Termín: 25. 2. 2010
 

104/10 Žádost o použití znaku města - AKTIV 95 OPAVA, s. r. o. 

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

Termín: Neprodleně

105/10 Žádost o použití znaku města - Vojenský útvar 7924 Liberec 

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

Termín: Neprodleně
 

106/10 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2010 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení, 
předložit zpracované žádosti  Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

Termín: Neprodleně
 

109/10 "Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace 
procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML" 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
zajistit zpracování žádosti projektu „Zvýšení efektivnosti řízení lidských zdrojů - 
implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML“. 

 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
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 
 
Splněno – majetkoprávní vypořádání zahájeno, předpokládaný termín 
dokončení 30. 4. 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
 
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

 
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
 

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
 
 

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 
 

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

 
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

 

 



Částečně jsou splněna usnesení: 
493/09 Úspora spotřeby energie-projekty do Operačního programu Životního 

prostředí 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
v případě obdržení rozhodnutí spolufinancovat projekt z Operačního programu 
životní prostředí předložit radě města způsob financování projektu. 

Termín kontrolní: 28. 2. 2010

Částečně splněno. Projekty schváleny, nepřišel registrační list s rozpočty 
projektů. NT: 3/2010 
 

83/10 Přidělení upravitelných bytů 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Haluškovou Petrou a Kimou Jiřím. 

Termín: 
02/2010 

 

Částečně splněno. Nelze telefonicky zastihnout pana Kimu. 

 

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

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

T: 9/08

Veškeré podklady byly již v prosinci předány JUDr. Šoljakovi. JUDr. Šoljak  
odevzdal veškeré podklady pro zápis na Katastrálním úřadu, zde požadují 
doplňující údaje od Jablonce nad Nisou, požadavky byly předány na 
sekretariát místostarosty Jablonce n. N., KT: 5/2010 
 
 

271/08 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
 

Částečně splněno. Čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace (SFŽP), ze 
strany SML všechny podmínky pro přidělení dotace splněny. 

 
 
 



 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
604/09 Koncepce řízení dopravy ve městě Liberci 

Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 

zajistit zpracování konečného návrhu koncepce dopravního řízení ve městě 
Liberec, mechanizmu realizace jednotlivých investic, včetně návrhu na stanovení 
priorit a časového harmonogramu a po jeho zpracování jej předložit ke schválení 
radě města. 

Termín kontrolní: 02/2010
Jednání o koncesi probíhá. NT: 4/2010. 
 

756/09 Revitalizace Soukenného náměstí 

Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zpracovat návrh financování realizace akce, včetně návrhu zadávacích podmínek 
pro výběr dodavatele stavebních prací a tyto návrhy předložit ke schválení radě 
města. 

Termín: RM 02/2010
Průběžně plněno. Nový termín pro VŘ na dodavatele: 4/2010 

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po schválení přijetí daru „Lampa Edison 2009“ zastupitelstvem města zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

Termín kontrolní: 30. 2. 2010
Průběžně plněno. NT: 15. 3 . 2010 

12/10 Zřízení přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací 
dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení 
výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Zřízení 
přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci“, a následně s vítězným uchazečem 
uzavřít příslušnou smlouvu o dílo;  

Termín kontrolní: 28. 2. 2009,

VŘ probíhá. NT: 30. 3. 2010. 

 
59/10 Oprava mostu Cidlinská 

Založení projektu a zpracování projektové dokumentace  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit podepsání příslušného smluvního dokumentu na realizaci dokumentace ke 
stavebnímu povolení akce „Oprava mostu Cidlinská“ se zhotovitelem firmou 
Valbek spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3,   

Termín: Neprodleně



vhodným způsobem informovat vlastníky nemovitostí v dotčené lokalitě o vzniklé 
situaci a přijatých opatřeních ze strany statutárního města Liberec.  

Termín kontrolní: 28. 2. 2010 
Informační kampaň pro vlastníky probíhá. NT: 30. 3. 2010 

 
60/10 Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice: 

založení projektu, výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajištění 
financování 

Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem: 
výběr 

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

zajistit zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti nezbytné 
pro  vydání stavebního povolení akce „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-
001, Liberec-Letná ulice“, 

Termín kontrolní: 19. 2. 2010

Plněno průběžně. NT: 3/2010  

 
99/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "ZŠ Lesní - stavební 

úpravy" pro projekty – „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“, "ZŠ Lesní-
úprava parteru" v IPRM zóna Lidové sady 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
koordinátor dotací EU,  
zajistit vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Termín: Neprodleně
Průběžně plněno. 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
655/07 Rozvojová strategie pro MML na léta 2008 – 2010 

 
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
zveřejnit jednotlivé výstupy tohoto strategického dokumentu, 

T: 01/08

zajistit postupnou realizaci opatření ze strategického dokumentu, 
T: od 01/08

 
Průběžně plněno. KT: 5/2010 
 

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: 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 2.856.000,- Kč. 



Termín: Neprodleně
Průběžně plněno.  

 
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: 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 3,260.600,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Průběžně plněno.  

 

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

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 1,723.120,- Kč. 

Termín: Neprodleně

Průběžně plněno.  

 

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

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
Koordinátor dotací EU: 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 2,664.410,- Kč. 

Termín: Neprodleně

Průběžně plněno.  

 
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: 
uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příslušnou finanční částku na pokrytí 
činnosti vybraného dodavatele ve výši: 3,379.600,- Kč. 

Termín: Neprodleně
Průběžně plněno.  

 

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

Průběžně plněno. NT: 3/2010 

 
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“; 

Průběžně plněno. NT: 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. 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.  

 

 



Nesplněna jsou usnesení: 
8/10 Cyklostezka Jungmanova 

Založení projektu a uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu 
dopravní infrastruktury  

 
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit aktualizaci projektové dokumentace a vydání příslušného povolení 
k realizaci akce „Cyklostezka Jungmannova“,  

Termín:28. 2. 2010

Nesplněno. NT: 20. 3. 2010 dle podmínek SFDI ČR. 

 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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 vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
tohoto výběrového řízení, 

Termín kontrolní: 30. 11. 2009

NT: 03/2010 

 

 
 


