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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
březen 2010 

V měsíci   b ř e z  n 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 a podání kompletní žádosti o dotaci na projekt „Zelené srdce 
Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa“ dle výzvy Programu rozvoje venkova - 
opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských 
funkcí lesa, podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích, 

Termín: 03/2010 
 

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: 
po zpracování projektové dokumentace a obdržení příslušného stavebního 
povolení předložit radě města ke schválení návrh na financování této akce a návrh 
zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací. 

Termín kontrolní: 31. 3. 2010
 

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

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
po zápisu vlastnického práva ve prospěch statutárního města Liberec u 
katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na základě 
souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva Libereckého kraje uplatnit u 
Finančního úřadu v Liberci požadavek na vrácení daně z převodu nemovitostí, 

Termín: do 31. 3. 2010
 

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 
zajistit realizaci akce „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a 
stavební úpravy“ v souladu s „rozhodnutím“ a podmínkami zde uvedenými 
v termínu stanoveném pro předání dokumentace závěrečného vyhodnocení akce 
správci programu, 

Termín kontrolní: 3/2010

 
715/09 Plán oprav mostních konstrukcí v roce 2009  

Průběžné plnění realizace oprav mostních konstrukcí 



Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit dokončení realizace příslušných projektových dokumentací souvisejících s 
přípravou oprav mostních konstrukcí v příštích obdobích, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Liberec souvisejících s realizací schváleného plánu oprav 
mostních konstrukcí v roce 2009. 

Kontrolní termín: 30. 3. 2010
 

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 příslušných projektových dokumentací souvisejících s 
přípravou oprav místních komunikací  v příštích obdobích, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Liberec souvisejících s realizací schváleného plánu 
oprav místních komunikací v roce 2009.  

Kontrolní termín: 30. 3. 2010
 

5/10 Úspora spotřeby energie-projekty do Operačního programu Životního 
prostředí na XVI. výzvu 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
podat žádosti; 

Termín: 31. 3 .2010
 

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: 
v souladu s vyhlášenými  podmínkami dotace Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR zajistit  podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akci 
„Cyklostezka Jungmannova“,    

Termín: 20. 3. 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: 
po vyhodnocení výše uvedených výběrových řízení předložit radě města ke 
schválení výsledky výběrových řízení a vítězné uchazeče, 

Termín kontrolní: 2. 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: 

po zpracování příslušného stupně projektové dokumentace na akci „Odlučovač 
ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“ 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: 5. 3. 2010
 

76/10 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
uzavřít příslušné smluvní dokumenty. 

Termín: 03/2010
 

107/10 Záměr demolice objektu Pastýřská č.p. 141 v Liberci 1 a objektu 
Barvířská č.p. 726/21a v Liberci 3 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit příslušná výběrová řízení a zpracovat a radě města předložit seznam 
oslovených firem. 

Termín: 03/2010

112/10 Rezignace člena komise pro investice a výběr investorů 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
seznámit žadatele s rozhodnutím Rady města Liberec. 

Termín: Neprodleně

113/10 OC PLAZA – zřízení věcných břemen a převod veřejných investic 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů se společností P4 Plaza s. r. o., 
se sídlem Praha 3, Strašnice, K Červenému dvoru 2132/24, 130 00 Praha 3, IČ: 
27167763. 

Termín: 03/2010
 

116/10 Neptunova kašna – stavební realizace. Schválení výsledku výběrového 
řízení a vítězného uchazeče na zhotovitele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele 
o: 
 vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Neptunova kašna – stavební realizace“, a to uchazeče BREX, spol. 
s r. o., IČ: 40232549, se sídlem Boskovická 135, 463 12 Liberec 23, 

 vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Neptunova kašna – stavební realizace“, a to uchazeče DYNAST s. 
r. o., IČ: 63147378, se sídlem Ladova 4548/28, 466 05 Jablonec nad Nisou, 

 výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Neptunova kašna – 



stavební realizace“, a to vítězi výběrového řízení, společnosti STRABAG a. 
s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 

Termín: Neprodleně
 

117/10 Majetkoprávní operace 

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

Termín: 25. 3. 2010
 

121/10 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na 
rok 2010  

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: 10. 3. 2010
 

122/10 Záměr výpůjčky nebytového prostoru 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
vyvěsit záměr výpůjčky nebytových prostor na úřední desku. 

Termín: 03/2010
 

123/10 Žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající 
veřejnou službu  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Termín: 03/2010
 

124/10 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
"Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
„Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace dle vyhlášky 
MŠMT č. 54/2005 Sb. 

Termín: 03/2010
 

125/10 Nové určení platu ředitelky Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizace, Mgr. Jiřiny Medvedíkové 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy. 

Termín: Neprodleně



 

126/10 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy, 
Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, 
Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace dle vyhlášky MŠMT č. 
54/2005 Sb. 

Termín: 03/2010
 

131/10 Krajská nemocnice Liberec, a. s. – stanovisko k podání projektového 
záměru do výzvy č. 5 Integrovaného operačního programu 3.2 Služby 
oblasti veřejného zdraví 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
vydat Krajské nemocnici Liberec, a. s. toto doporučující stanovisko SML jako 
stanovisko akcionáře Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

Termín: Neprodleně 
 

133/10 Integrovaný plán rozvoje města Liberec „Regenerace sídliště Rochlice“

Informace o průběhu IPRM, schválení změn IPRM a schválení roční 
monitorovací zprávy za rok 2009 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit podpis roční monitorovací zprávy a předání na Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

T: 31. 3. 2010 

 
134/10 MŠ Klíček-realizace úspor energie 

MŠ Kytička –realizace úspor energie 

Způsob financování projektů podpořených z Operačního programu 
Životního prostředí 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
podepsat smlouvu na administraci a řízení projektů se společností Regioplan, 
s.r.o.       

T: březen 2010 
 

136/10 Majetkoprávní operace  

„Stezka pro chodce a  cyklisty úsek křižovatky Švermova - Mydlářská 
- křižovatka - Jungmannova - Wintrova“  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Stezka pro chodce a  cyklisty úsek křižovatky 
Švermova - Mydlářská - křižovatka  Jungmannova -Wintrova“ uzavření:  
příslušné „Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy“ mezi Českou 
republikou  - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 a Statutárním městem 
Liberec,   



 příslušné „Nájemní smlouvy“ mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, IČ 70994234, jako pronajímatelem a Statutárním městem Liberec, 
jako nájemcem 

Termín: neprodleně
 

137/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Schválení výsledku výběrových řízení na zhotovitele stavby a výkon 
odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele 
o: 
 vyloučení dvou uchazečů z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení 

na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby, a 
to uchazečů: 
Integra stavby a.s., IČ 250 14 391 se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 
33 
COLAS CZ, a.s., IČ 261 77 005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

 výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na 
veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby, a to 
vítězi řízení, společnosti STRABAG a.s., Oblast Sever, IČ 608 38 744 se 
sídlem Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12 

 výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Na 
Ladech – oprava komunikací“: odborný technický dozor investora a 
koordinátor akce, a to vítězi výběrového řízení, společnosti INVESTING CZ 
spol. s r.o., IČ 250 36 751 se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 

T: ihned 

 
139/10 Majetkoprávní operace 

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

 

T: 25. 3. 2010 

 
140/10 Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru - garáže formou 

opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č.26/2000 Sb. 
- úprava nejnižších podání 

Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátoru města 
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města 

T: 25. 3. 2010 
 

146/10 Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města 
Liberce za rok 2009 

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



Termín:  25. 3. 2010  
 

147/10 Vystavení směnky k odkupu 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a návrh na 
vystavení směnky k odkupu ke schválení zastupitelstvu města 

 

T.:  25. 3. 2010 
 

148/10 Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u České spořitelny, a. s.   

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

T.:   25. 3. 2010 
 

149/10 Refinancování stávajících závazků - splátka úvěru ČSOB a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na postup jednorázového splacení úvěru poskytnutého 
Československou obchodní bankou a.s.  ke schválení zastupitelstvu města 

T.:  25. 3. 2010 
 

150/10 Dodatek k nájemní smlouvě se společností SAL s.r.o. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě se společností Sportovní areál Liberec 
s.r.o. v předloženém znění.  

Termín: 31. 3. 2010

151/10 Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec s.r.o. 

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

T.:  25. 3. 2010 
 

152/10 Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období 
roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb 
regionu Liberec na období 2008 – 2013 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit vyhodnocení plnění schválených opatření za období roku 2009 a 
aktualizaci 1.Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 
2008 – 2013 Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 25. 3. 2010 
 

157/10 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 



přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. 
a II. výzvy roku 2010 

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora města,  
předložit  odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu zdraví Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení 

T: 25. 3. 2010  
 

158/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního  zaměření zřízených Statutárním 
městem Liberec 
 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora pro sociální věci,  
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 3. 2010 
 

159/10 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010 

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

T: 25. 3. 2010 
 

160/10 Stanovení kapacity Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení 

T: neprodleně
 

161/10 Souhlas s projektem - Základní škola, Liberec, Kaplického 384 

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

T : ihned 
 

162/10 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny 
v roce 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 ke schválení 



Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 25. 3. 2010 
 

163/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 25. 3. 2010
 

164/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
  

Termín: 25. 3. 2010
 

165/10 Změny v základních pravidlech pro přidělení dotace z Ekofondu  

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora,  
seznámit žadatele o dotaci s jejich aktuálním zněním. 

 

166/10 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. 3. 2010
 

169/10 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, o stanovení 
míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

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

   T: 25. 3. 2010
 

170/10 Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit seznam schválených projektových záměrů Řídícím výborem IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci do indikativního seznamu 
projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
zastupitelstvu města ke schválení. 

 T: 25. 3. 2010 



 

171/10 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci SML za rok 2009 

Ing. Jiřími Kittnerovi, primátorovi města 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
SML za rok 2009 Zastupitelstvu města Liberec na vědomí. 

T: 25. 3. 2010 

 
172/10 Prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese: ul. Na 

Výšinách 451/9,  Liberec 5 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, uzavřít příslušný 
dodatek č.2 k uvedené nájemní smlouvě. 

Termín: březen 2010
 

175/10 Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR k normám SML 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
připravit pro Zastupitelstvo města Liberec příslušné materiály. 

Termín: březen 2010
 

176/10 Petice za zrušení záměru vybudování azylového domu ve Valdštejnské 
ulici 

paní Petře Svatoňové, zaslat petičnímu výboru vysvětlení celé situace dle 
důvodové zprávy 

Termín:  Ihned  
 

178/10 Podpora prevence kriminality - projektová dokumentace 
k předkládanému projektu s využitím dotace z Grantového fondu 
Libereckého kraje pro rok 2010  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2010. 

 

179/10 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích - projektová dokumentace k předkládanému projektu 
s využitím dotace z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2010. 

 

180/10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za  rok 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit zprávu zastupitelstvu města. 

 

182/10 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 



JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním 
termínu za měsíc březen 2010. 

T: neprodleně 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
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
 

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
 

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

 
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
 

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
 

 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
 

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

 
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
 

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

 
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“; 

 
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

 

 



 
Částečně jsou splněna usnesení: 
609/09 MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho 

následné předání SVS a. s. 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,   
po schválení financování úprav kanalizačního řadu v ul. Písecká v zastupitelstvu 
města: 
- zajistit realizaci výše zmíněných činností, 
- po provedení těchto činností zajistit předání kanalizačního řadu do správy 

příslušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě tohoto zařízení. 

Termín kontrolní: 03/2010
Částečně splněno. Probíhá jednání s SVS a.s. T: 6/2010 
 

 
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 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
Částečně splněno. Rokle Zborovská bude realizována v r. 2011, VŘ na TDI 
Prokopa Holého a Sukovo náměstí bude realizováno v dubnu 2010. 

 
 
 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
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: 

zpracovat návrh financování realizace této akce, včetně návrhu zadávacích 
podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a tyto oba návrhy předložit ke 
schválení radě města. 

Termín kontrolní: 31. 3. 2010
Průběžně plněno. NT: 30. 5. 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: 

po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“, včetně 
příslušné inženýrské činnosti – TDI,   

Termín kontrolní: 31. 3. 2010 

Průběžně plněno. 

po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem“.   

Termín kontrolní: 31. 3. 2010

Průběžně plněno. 
 

116/10 Neptunova kašna – stavební realizace. Schválení výsledku výběrového 
řízení a vítězného uchazeče na zhotovitele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Neptunova kašna – stavební realizace“ 
předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení, společností 
STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

Termín kontrolní: 31. 3 .2010
Průběžně plněno. 

 
174/10 Demolice objektů ul. Barvířská č.p. 726/21a v Liberci 3 a ul. Pastýřská 

č.p. 141 v Liberci 1 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
provést oslovení a výběr vítězných uchazečů dle podmínek v důvodové zprávě, 



uzavřít příslušné smlouvy a zajistit realizaci demolic. 
Termín: březen 2010, realizace demolic nejpozději do 07/2010.

Průběžně plněno. KT: 6/2010 

 
181/10 Záměr zřízení nové služebny MP - Pavlovice, Ruprechtice 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,  
 zrealizovat tento záměr 

 
Plněno průběžně. KT: 5/2010 

 
181/10 Záměr zřízení nové služebny MP - Pavlovice, Ruprechtice 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
uzavřít nájemní smlouvy. 

 
Projekt je v přípravě. T: 4/2010 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
351/09 Most Norská – průchod 

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. 7. 2009
Průběžně plněno. 

 
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
Průběžně plněno. 

 
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. 

 
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. T: 31. 12. 2010 

 

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 majetek pro vklad do DPML, a.s. NT: 6/2010 

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
Průběžně plněno. 

 

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,
Průběžně plněno. NT: 15. 4. 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 
Průběžně plněno. NT: 30. 4. 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 – uskutečnilo se jednání s Ing. Svobodou, zažádáno v 2. 
rozpočtovém opatření. 

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 – uskutečnilo se jednání s Ing. Svobodou, zažádáno v 2. 
rozpočtovém opatření. 

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 – uskutečnilo se jednání s Ing. Svobodou, zažádáno v 2. 
rozpočtovém opatření. 

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 – uskutečnilo se jednání s Ing. Svobodou, zažádáno v 2. 
rozpočtovém opatření. 

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 – uskutečnilo se jednání s Ing. Svobodou, zažádáno v 2. 
rozpočtovém opatření. 

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

Průběžně plněno. 

 



Nesplněna jsou usnesení: 
81/10 Pronájem části pozemku v soukromém vlastnictví 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
uzavřít v dané věci smlouvu o nájmu nemovitosti. 

Termín: 31. 3. 2010
Nesplněno – návrh nájemní smlouvy odeslán. NT: 30. 6. 2010 

 
129/10 Schválení dohody o úhradě nákladů na pořízení 63. změny územního 

plánu 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,  
podepsat dohodu o úhradě nákladů na pořízení 63. změny územního plánu. 

Termín: 12. 3. 2010
Dohoda nebyla podepsána. NT: 30. 4. 2010 

 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
575/07 Optimalizace stravování ve školských zařízeních 

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů připravit návrh sítě rozmístění 
centrálních kuchyní a k nim příslušných spádových výdejen. 

T: 03/08
Nesplněno. KT: 3/2011 
 

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. Doposud nebyla poskytnuta dotace. NT: 7/2010 
 

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, nové skutečnost v dotačních titulech, připravuje se upřesnění a 
návrh dalšího postupu. T: 6/2010 
 

 
 


