
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 4. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010 

 

Zpracoval: Anna Zelenková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 193 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 
48/08  - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 

Termín: 30. 11. 2010 
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123/09   - Prodej akcií ČSAD Liberec a.s.                                                                  

  Termín: 30. 11. 2010                     

141/09   - Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009                    

Termín: 30. 4. 2010                     

240/09   - Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu 

Termín: 30. 6. 2010                    

204/09   - MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho následné  předání  SVS a. s. 

Termín: 30. 6. 2010   
209/09   - Refinancování stávajících závazků 

Termín: 30. 6. 2010   
7/10       - Refinancování stávajících závazků 

  Termín: 30. 6. 2010                     

37/10     - Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové sady 

Termín: 31. 5. 2010                     

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

Termín: 30. 6. 2010                     

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

Termín: 30. 6. 2010                     

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

Termín: 31. 8. 2010                     
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

LEDNU 2010 

 
 P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 
48/08 

 

Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
v souladu s čl. IV, odst. 4.2. kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 využít předkupního práva 
Statutárního města Liberec z titulu porušení závazku  dle čl. IV, odst. 4.1. kupní smlouvy 
kupujícím, 

                                                                                                                      T: 02/2008  
 
Částečně splněno. Jednání s vlastníky areálu dosud nejsou ukončena.  
Nový kontrolní termín je 11/2010.            
             

123/09 

 

Prodej akcií ČSAD Liberec a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
realizovat všechny kroky související s převodem akcií. 

T: 09/2009
 
Částečně splněno. Smlouva dosud nepodepsána, jednání s ČSAD, a.s. probíhají.    
Nový kontrolní termín je 11/2010.    
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ÚNORU 2010 

 
141/09 

 

Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009 

Ing. Marii   Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,  
zajistit v součinnosti  s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu  města. 

                                                                                                         T:  02/2010
Částečně splněno. 
Nový kontrolní termín je 4/2010. 
 

240/09 

 

Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  
zajistit přípravu koncesního projektu a koncesního řízení v souvislosti s realizací projektu, 

vyhodnocení projektu následně předložit ke schválení zastupitelstvu města.  

                T : 02/2010 
Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 06/2010. 
 

7/10 

 

Refinancování stávajících závazků 

 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města  
 uzavřít s Českou spořitelnou Smlouvu o směnečném rámci ve výši 950,000.000,- Kč ,  

                T: 02/2010
Splněno. 
 

10/10 

 

Podání dotační žádosti  - „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna 
Lidové sady 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

                                                                                                               T: 02/2010
Splněno. 
 

11/10 

 

Podání dotační žádosti  - „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna Li-
dové sady 

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

                                                                                                               T: 02/2010

Splněno. 

 
12/10 

 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010 
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Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2010 z Kulturního fondu 
statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 
15/10 

 

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k.ú. Vratisla-
vice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
pokračovat v procesu přípravy „nového“ územního plánu města Liberec. 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 
16/10 

 

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. Vratisla-
vice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán     

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
pokračovat v procesu přípravy „nového“ územního plánu města Liberec. 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 
17/10 

 

Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 
1) aby  zajistil oznámení o vydání 29.B. změny územního plánu města Liberec ve smyslu  § 
173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2) aby zajistil  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 
18/10 

 

Vydání 37. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
1) aby  zajistil oznámení o vydání 37. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 
19/10 

 

Vydání 51. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 51. změny územního plánu města Liberec.  

T: neprodleně
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Splněno. 

 

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

242/09 
 

Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec – zóna Lidové sady 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  
zajistit dodatek ke smlouvě s projektovými záměry II. kola výzvy s řídícím orgánem 
Regionálního operačního programu.   

                                                                                                               T: 11/2009

Splněno. 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

BŘEZNU  2010 

 
204/9 

 

MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho ná-
sledné  předání  SVS a. s. 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,   
po schválení  financování úprav kanalizačního řadu v ul. Písecká v zastupitelstvu města za-
jistit realizaci uvedených činností včetně následného předání kanalizačního řadu do správy 
příslušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě tohoto  zařízení. 

       T:  03/2010 – kontrolní
Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 06/2010. 
 

209/09 

 

Refinancování stávajících závazků 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
vytvořit veškeré podmínky potřebné k vydání zajištěného komunálního dluhopisu v objemu 
2  miliardy Kč s dobou splatnosti 15 let. 

                T: 03/2010
Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 06/2010. 
 

7/10 

 

Refinancování stávajících závazků     

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města  
1) připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Sportovní 
areál Liberec s. r. o., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které za městskou 
společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí statutární město Liberec,   

                T: 03/2010
2)  připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Sportovní  
areál Ještěd, a. s., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které za městskou spo-
lečnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí statutární město Liberec.   

                T: 03/2010
 
Nesplněno, pracuje se na plnění. 
Nový kontrolní termín je 06/2010. 
 

8/10 

 

Doporučující usnesení k zachování obslužnosti České pošty Liberec Krá-
lův Háj – Dvorská a Liberec Horní Hanychov – Ještědská 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města 
zajistit předání tohoto usnesení odpovědným managerům.                   

T: 03/2010

Splněno. 

 
28/10 

 

Poskytnutí finančního daru ve prospěch humanitární organizace Hand 
for Help 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
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zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření přesun částky 250.000,- Kč z rezervy běžných 
výdajů na nově zřízenou položku v rozpočtu odboru kancelář primátora – ORG 106300.  

                                                                                                              T: 03/2010

Splněno. 

 
37/10 

 

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

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor 
dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.                                                                    

                                                                                                              T: 03/2010
Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 05/2010. 
 

40/10 

 

Zadání 63. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v procesu poři-
zování 63. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 

41/10 

 

Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením mo-
vitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 – 1178 konkrétním 
žadatelům 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora 
zajistit uzavření darovacích smluv s jednotlivými žadateli. 

                T: 03/2010

Splněno. 

 
42/10 

 

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

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
seznámit žadatele 1. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastu-
pitelstva města Liberec. 

                                                                                                               T: neprodleně

Splněno. 

 
43/10 

 

 

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 Liberec, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutární-
ho města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 



 9

SML a žadateli. 
                T: 03/2010

Splněno. 
 

49/10 

 

Vystavení směnky k odkupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat smlouvu o úplatném převodu cenných 
papírů s Českou spořitelnou, a.s. a směnku na řad České spořitelny, a.s. na částku 
97 500 000,- Kč 

T.: 31. 3. 2010 

Splněno. 

 

50/10 

 

Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u České spořitelny, a.s.   

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky k uzavření smlouvy 
s Českou spořitelnou, a.s. o kontokorentním úvěru ve výši 40 000 000,- Kč 

T.: 31. 3. 2010 
Splněno. 

 

51/10 

 

Refinancování stávajících závazků - splátka úvěru ČSOB a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky pro zajištění jednorá-
zového splacení úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s.   

T.:  31. 3. 2010
Splněno. 

 
55/10 

 

Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec s.r.o. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se  Sportovním areálem 
Liberec s.r.o. 

T: 31. 3. 2010

Splněno. 

 
56/10 

 

Valná hromada Teplárna Liberec, a.s. - volba zástupce obce na řádnou 
valnou hromadu společnosti a zařazení bodu "Snížení základního kapitá-
lu společnosti Teplárna Liberec, a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
informovat vedení společnosti Teplárna Liberec, a.s. o výsledku hlasování Zastupitelstva 
Statutárního města Liberec. 

T: neprodleně
Splněno. 

 
59/10 

 

Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
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zajistit vlastní realizaci akce. 
T : neprodleně

Splněno. 

 
60/10 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 

T: neprodleně
Splněno. 

 
61/10 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 

   T: neprodleně 
Splněno. 

 
62/10 

 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
zajistit seznámení všech 5 žadatelů mimořádného kola roku 2010 s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec, 

T: neprodleně

Splněno. 

 
63/10 

 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přiděle-
ní dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. výzvy 
roku 2010 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně

Splněno. 

 
64/10 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organi-
zací sociálního a zdravotního  zaměření zřízených Statutárním městem 
Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora pro sociální věci 
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace 

T : ihned

Splněno. 
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72/10 Úprava některých norem SML na základě doporučení MV ČR 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
- zajistit zveřejnění uvedených norem v aktualizovaném znění 
- informovat Ministerstvo vnitra ČR o tomto rozhodnutí zastupitelstva města.  

T: Ihned
Splněno. 

 
 

P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 
12/09 

 

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

Ing. M. Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, 
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města. ( Divadlo F. X. Šaldy) 

                                                                                                    T: 31. 12. 2009

Splněno. 

 
224/09 
 

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

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
zajistit úkony potřebné pro zřízení příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. 

                                                                                                              T: 10/2009

Splněno. 

 
174/09 
 

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

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

                                                               kontrolní T: 12/2009
 
Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 06/2010. 
 

193/08 

 

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

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

                                                                                                              T: 11/2008
Průběžně plněno. 
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Nový kontrolní termín je 06/2010.   
 

71/09 
 

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit vlastní realizace akce.          
                                                                                                               T: 08/2009 
 
Dotace vyúčtována. 
Průběžně plněno. 
Nový kontrolní termín je 08/2010.   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


