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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
duben 2010 

V měsíci  d u b n u  2010  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
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 další související podklady pro uvolnění dotace a následně s podmínkami dotace 
zajistit realizaci akce v jejím plném rozsahu 

Termín kontrolní: 04/2010
 

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

Kontrolní termín: 30. 4. 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: 
po vydání příslušného povolení k realizaci stavby „Cyklostezka Jungmannova“, zpracovat 
návrh zadávacích podmínek  pro  výběr dodavatele stavebních prací a tento návrh 
předložit ke schválení radě města. 

Termín kontrolní: 30. 4.2010 
 

138/10 Skládka Zlaté Návrší 

Zajišťování monitoringu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
stávajícím způsobem průběžně hradit z rozpočtové kapitoly odboru technické správy 
veřejného majetku č. 210420950026 - Správa skládek Technickým službám města Liberce 
a.s. přímé náklady spojené s vykonáváním monitoringu podzemních vod skládky Zlaté 
návrší,  

T: průběžně

 
145/10 Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2009 ze společností 



založených Statutárním městem Liberec 
předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPML, TSML, 
SAJ, SAF, LIS, LVT) a jednatelům společnosti SAL s.r.o., předložit na odbor ekonomiky 
podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2009 (účetní závěrku za rok 2009 a 
návrh na rozdělení zisku) 

Termín: 6. 4. 2010
 

153/10 Schválení dodatku č. 1 k SOD - Rekonstrukce a přestavba areálu 
Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

T: duben 2010
 

154/10 Přidělení upravitelného a bezbariérového bytu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Klímovou Lenkou a Roubíčkovou Karolínou  

 T: duben 2010
Spl. – pí. Klímová,  pí. Roubíčková odmítla 

155/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, ubytování 
nízkého standardu - poskytnutí přístřeší a prodloužení smlouvy o 
ubytování 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 uzavřít nájemní smlouvu s Neumannem Otou, Doležalovou Evou, Kracíkovou Evou,   
Raichlovou Jaroslavou a Demeterovou Danuší  

T:  duben 2010

uzavřít smlouvu o ubytování s Kančiovou Dominikou 

T: duben 2010
uzavřít dodatek ke smlouvě s Profousem Lubomírem a Babiakovou Emilií 

T: duben 2010
 

156/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

T:  duben 2010
 

185/10 ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08006633 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 23.3.2010  a přijetí dotace ke 
schválení zastupitelstvu města                     

T: 4/2010



 

186/10 MŠ Sluníčko – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
 předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08007623 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 22.3.2010  a přijetí dotace ke 
schválení zastupitelstvu města.                      

T: 4/2010
 

187/10 Projekt „Návrh územního plánu města Liberec“- podání žádosti na 
spolufinancování z Integrovaného operačního programu 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
podat žádost včetně příloh na projekt „Návrh územního plánu města Liberec“ 
Ing. Petrovi Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, 
zajistit kompletní součinnost s vyplněním žádosti a zajištěním příloh k žádosti   
                            

Kontrolní termín: 4/2010
 

188/10 Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, veřejná 
výzkumná instituce – jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit schválení zástupce zřizovatele v Dozorčí radě Centra pro výzkum energetického 
využití litosféry, v.v.i. s účinností ke dni 1. 5. 2010 do zastupitelstvu města   
      

T: 29. 4. 2010
 

189/10 Majetkoprávní operace 

Nájem vodovodu a kanalizace  - lokalita Dolní Hanychov 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit zpracování příslušné „Smlouvy o nájmu inženýrských sítí“ a předložit ji oběma 
smluvním stranám k podpisu, 

Termín: 30. 4. 2010
 

190/10 Zajištění vodních toků 

Založení projektu, schválení podmínek a vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele stavebních prací 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení  na zhotovitele stavebních 
prací souvisejících akcí „Zajištění vodních toků“ 

T: neprodleně

zajistit uzavření příslušných mandátních smluv na zajištění činností souvisejících 
s organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru 
investora 



T: 16. 4. 2010 – kontrolní
 

191/10 Revitalizace Soukenného náměstí 

Varianty řešení provozu v ul. Revoluční, výjezd z pěší zóny 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit zpracování projektové dokumentace dle schválené varianty řešení,   

T: neprodleně
 

194/10 Slavnostní osvětlení 

Založení projektu a realizace slavnostního osvětlení kostela v Liberci – 
Ruprechticích 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit podepsání příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Slavnostní 
osvětlení kostela v Liberci - Ruprechticích“ se zhotovitelem díla společností ELTODO - 
CITELUM s. r.o., divize Liberec,   

T: 30. 4. 2010

 
195/10 Sídliště Rochlice: veřejné osvětlení ul. Ježkova, parkování ul. 

Burianova 

Založení projektu, zpracování projektové dokumentace 

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

na akci „ Rozšíření parkovacího stání v Burianově ulici“: 

nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru 
technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na zpracování 
projektové dokumentace  

T: 30. 4. 2010 - kontrolní

na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Ježkově ulici“: 

zajistit uzavření příslušené smlouvy o dílo s zhotovitelem ELTODO CITELUM s.r.o. na 
realizaci  akce 

T: 30. 4. 2010

zajistit odeslání připojeného návrhu odpovědi panu Oldřichu Jeníčkovi, předsedovi 
Osadního výboru v Rochlicích  

T: 16. 4. 2010

 
197/10 Majetkoprávní operace 

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

T: 29. 4. 2010
 

200/10 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik 



"v likvidaci" pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2009 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci", pana 
Kamila Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města 

Termín: 30. 4. 2010 
 

201/10 Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného 
majetku,  dlouhodobého hmotného majetku, staveb a samostatných 
movitých věcí na příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec a nová majetková příloha ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, s vymezením majetku ke dni 1. 4. 2010 ke 
schválení zastupitelstvu města 

T: 29. 4. 2010
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit Ing. Jaromíru Čechovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady 
města a zajistit účetní převod majetku na příspěvkovou organizaci 

T: neprodleně
 

202/10 Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného 
majetku na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko Kontakt 
Liberec a nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Komunitní středisko Kontakt Liberec, s vymezením majetku ke dni  1. 4. 2010 ke 
schválení zastupitelstvu města 

T: 29. 4. 2010
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit pana Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady 
města a zajistit účetní převod majetku na příspěvkovou organizaci 

T: neprodleně
 

203/10 
 

Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného 
majetku a uměleckých děl na příspěvkovou organizaci Dětské centrum 
Sluníčko Liberec a nová majetková příloha ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Dětské centrum Sluníčko Liberec, s vymezením majetku ke dni 1. 4. 2010 ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 29. 4. 2010
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit Mgr. Annu Vereščákovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím 



rady města a zajistit účetní převod majetku na příspěvkovou organizaci 

T: neprodleně
 

204/10 Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby 
vykonávající     veřejnou službu 

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

T: 29.4.2010
 
Ing.Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit příslušnou poskytovanou dotaci ve výši 21.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření. 

T: ihned
 

205/10 Přidělení upravitelného bytu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu se Smrčkovou Lýdií   

T: duben 2010

206/10 Odvolání a jmenování členů komise občanských obřadů 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit p. Kubáčkovou a MgA. Kašparovou s rozhodnutím Rady města Liberec a 
zajistit jejich odvolání a jmenování. 

T: neprodleně
 

207/10 Jmenování ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

T: 04/2010
předložit radě města ke schválení platový výměr ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, 
Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

T: 20. 4. 2010

208/10 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Motýlek" Liberec, 
Broumovská 840/7, příspěvkové organizace, paní Martiny 
Suchomelové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

T: ihned
 

209/10 Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, 



příspěvkové organizace, Mgr. Miloslava Kuželky dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

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

T: ihned
 

210/10 Zřízení mateřské školy a školní jídelny - výdejny při Základní škole, 
Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci 

Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové 
organizace 

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

T: 29. 4. 2010
 

211/10 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem 
Chrastava a Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkovou organizací 

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

T: ihned
 

212/10 Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně
 

213/10 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 
2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 29. 4. 2010
 

214/10 Rozvojový plán systému zeleně města Liberce 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
poskytnout projekt „Rozvojový plán systému zeleně v Liberci“ odboru strategie a územní 
koncepce jako podklad pro pořízení nového územního plánu.  
 

216/10 Doplnění bodu č. 38a „Rezidenční areál U Slunečních lázní, 
Ruprechtice, Liberec“, jehož projednávání bylo přerušeno na 5. 



zasedání Rady města Liberce dne 16. 3. 2010 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,  
připravit návrh odpovědi občanským sdružením. 
 

218/10 Žádost o příspěvek na rekonstrukci části fasády budovy Liebiegovy 
vily v Liberci (program Podpory obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR) 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit 
- vypracování a podání žádosti o tento příspěvek,  
- realizaci příslušných prací v termínu do září 2010 
- konečné vyúčtování příslušných finančních prostředků dle pravidel programu. 

Termín:  30. 4. 2010
 

219/10 Výměna zapůjčeného movitého majetku - obrazu Oblastní galerie 
v Liberci v zasedací místnosti č. 210 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, 
- připravit a zajistit výměnu uvedených obrazů  
- připravit k uzavření Smlouvu o bezplatné zápůjčce č. Z 11/2010 ze dne 18. 3. 2010 

Termín: duben 2010
 

221/10 Prodej služebního vozu Škoda Fabia 99-04,  SPZ 1L4 1255 

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

T: do 30. 4. 2010
 

223/10 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 29. 4. 2010
 

224/10 Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“- 
schválení pokračování v projektu 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města  

T: 4/2010
 

225/10 Městský fond rozvoje  bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh 
rozdělení finančních prostředků na rok 2010 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit zprávu o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města 
Liberec za rok 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje 
bydlení Statutárního města Liberec pro rok 2010 ke schválení zastupitelstvu města. 



Termín: 29. 4. 2010
 

226/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Výkup pozemku 

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

T: 29. 4. 2010
 

227/10 U Mlýna – lávka pro pěší  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „U Mlýna – lávka pro pěší“ uzavření příslušné 
„Smlouvy o nájmu pozemku“ mezi Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem 
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové jako pronajímatelem a Statutárním městem 
Liberec, jako nájemcem, 

Termín: neprodleně
 

228/10 Revitalizace Soukenného náměstí  

 Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora, 

T: 30. 4. 2010

 
229/10 Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku 

 Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora, 

T: 30. 4. 2010,

 
236/10 Majetkoprávní operace  

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

T: 29. 4. 2010

 
239/10 Výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova 

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

T: 29. 4. 2010
 



241/10 Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila 

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

T: 29. 4. 2010
 

242/10 Refinancování stávajících závazků - uvolnění zástavy KB a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na změnu zajištění úvěru poskytnutého Komerční  bankou  ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 29. 4. 2010
 

243/10 Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 
2010 

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

T: 29. 4. 2010
 

244/10 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení.   

T: 29. 4. 2010
 

247/10 Platový výměr Jaroslavy Kalinové, ředitelky Mateřské školy 
"Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.                               

T: ihned
 

248/10 Schválení záměru partnerství mezi Statutárním městem Liberec a 
NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, o.p.s. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit odeslání Přihlášky za partnera NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, 
o.p.s.  

T: neprodleně
 

249/10 Návrh na přijetí daru, hřiště na pétanque v Lidových sadech, od 
Nadačního fondu Veolia 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit uzavření darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Veolia a Statutárním městem 
Liberec, 



T: neprodleně

 
252/10 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
 

253/10 Seznam ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, 
rozvojových ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, 
které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu 

Milanu Šírovi , náměstku primátora, předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. 

T. 29. 4. 2010
 

254/10 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: 30. 4. 2010
 

255/10 Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010 

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010 na jednání zastupitelstva 
města dne 29. 4. 2010.  
 

257/10 Protokol z kontroly plnění podmínek Dotačního programu podpory 
provozu mateřských škol za rok 2009 - Křesťanská základní 
a mateřská škola J. A. Komenského, Liberec 

Mgr. Pavlu   Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
vyzvat smluvní subjekt Křesťanskou základní a mateřskou školu J. A. Komenského 
Růžodolská 118/26, Liberec k neprodlenému vrácení přeplatku ze záloh poskytnutých na 
dotaci v roce 2009, a to ve zjištěné výši 44.417,18 Kč. 

Termín: ihned 
 

258/10 Protokol z kontroly plnění podmínek Dotačního programu podpory 
provozu mateřských škol za rok 2009 - II. mateřská škola PRECIOSA, 
Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
vyzvat smluvní subjekt II. mateřskou školu PRECIOSA, o.p.s., Puškinova 80, Liberec k 
neprodlenému vrácení přeplatku ze záloh poskytnutých na dotaci v roce 2009, a to ve 
zjištěné výši 73.613,02 Kč.  

Termín: ihned



 

260/10 Prohlášení vlastníka 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat schválené prohlášení vlastníka. 

T: IV/2010
 

261/10 Návrh na pořízení 66. změny územního plánu města Liberec  

Strategická změna města - Sportovní areál Ještěd 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhu na pořízení 66. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec 

Termín: 29. 4. 2010
 

262/10 Návrh na pořízení 65. změny územního plánu města Liberec:  

Strategická změna města - ZOO - nový vstup 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložení návrhu na pořízení 65. změny územního plánu města Liberec k projednání a 
schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 4. 2010
 

263/10 Schválení předložení zadání 41.2 změny závazné části územního plánu 
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 
předložit Zadání 41.2 změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 29. 4. 2010
 

264/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt 

Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové 
sady" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  
předložit schválení uzavření předmětné Smlouvy a přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 29. 4. 2010
 

265/10 Uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a 
smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, 
Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec 

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



T: 29. 4. 2010
 

266/10 Schválení IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci a 
zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu do indikativního 
seznamu projektů IPRM 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit kompletní dokument IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
zastupitelstvu města ke schválení. 
zajistit zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu předkladatele Čmelák – 
společnost přátel přírody do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci. 

T: 29. 4. 2010
 

267/10 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM a vyjmutí akce 
Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního seznamu 
projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke schválení zastupitelstvu města. 
zajistit vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního 
seznamu  
projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady“. 

T: 29. 4. 2010
 

272/10 Externí pronájem volebních místností 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

Termín:  ihned
 

273/10 Prominutí části nákladů za služby spojené s užíváním technologického 
zařízení serverovny umístěné v nebytových prostorách budovy nového 
magistrátu 

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- předložit návrh na toto prominutí zastupitelstvu města, 
-  zajistit  postup pravidelné fakturace nákladů ve smyslu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
č. 7011/2006/13  s platností od 1. 1. 2010 

T: 04/10
 

277/10 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010“ 
zastupitelstvu města dne 29. 4. 2010. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 



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

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

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

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
 

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
 

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 
 

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 
 

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
 

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,
 

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 
 

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
 

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



 

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

 
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
 

 



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

bezpečnosti stromů v Liberci" 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
předložit RM podrobnější finanční rámec projektu,   

Termín: 04/2010
Částečně splněno. T: 5/2010 
 

250/10 Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou 
školu. Schválení vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 
projektové práce 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vyhlášení, 
realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na projektové práce na akci „Přestavba objektu 
č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“ 

po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení 
a  návrh smlouvy o dílo 

Termín: neprodleně
Probíhá VŘ. KT: 6/2010 

 
251/10 Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou 

školu. Schválení vypsání veřejné zakázky na inženýrskou činnost 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na inženýrskou činnost pro 
akci „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“ 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení 
a  návrh smlouvy o dílo 

Termín: neprodleně
Probíhá VŘ. KT: 6/2010 

 
268/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady 

1" v IPRM Liberec - zóna Lidové sady 

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

T: ihned

Částečně splněno, VŘ vypsáno. 

 
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
Částečně splněno, do RO bude uplatněna částka na rok 2010. 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
352/08 Strategie dalšího provozu a rozvoje IS SML s důrazem na připravenost 

pro projekt „Otevřené město“ 
        
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
aby ve spolupráci se správcem IS MML připravil a navrhl strategické změny IS MML 
nutné k implementaci opatření projektu Otevřené město či snižující náklady na běžný 
provoz systému. 
 
Změna zadání, probíhá revize celého řešení IS MML. KT: 10/2010 
 

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
Částečně splněno. Do RO bude uplatněna částka na rok 2010 

 
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

Částečně splněno, do RO bude uplatněna částka na rok 2010. 

 
 
 
 



Průběžně jsou plněna usnesení: 
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 majetkové vypořádání akce „Zajištění žulového masívu“ odstranění stávající 
kamenné zítky se spoluvlastníky p.p.č. 5133, k. ú. Liberec.  

Kontrolní termín: 30. 4. 2010

Průběžně plněno. KT: 30. 11. 2010 

 
61/10 Protihluková opatření Norská ulice  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
na akci „Protihluková opatření Norská ulice“ zajistit ověření současné hlukové situace, 
včetně jejího vyhodnocení, podél kolbiště Jezdeckého klubu Liberec umístěného při 
komunikaci Norská, po její pravé straně ve směru jízdy z centra města, v délce cca od 
bytového domu čp. 109, na p.p.č. 101, k. ú. Růžodol I (stávajícího vchodu na kolbiště), 
po most přes Nisu v ul. Norská (celková délka cca 80 m), osobou způsobilou podle § 32 
a) zák. č. 258/2000 Sb., 

Termín kontrolní: 30. 4. 2010 
Průběžně plněno. KT: 31. 5. 2010  

 
114/10 Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací. Založení projektu, zajištění 

projektové dokumentace a příslušných povolení 

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

Termín: 04/2010
po ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem uzavřít 
příslušnou smlouvu o dílo, 

Termín: 04/2010
Průběžně plněno. KT: 31. 5. 2010  

 
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: 
po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava 
komunikací“: zhotovitel stavby a veřejné zakázky malého rozsahu „Na Ladech – oprava 
komunikací“: odborný technický dozor investora a koordinátor akce předložit k podpisu 
příslušné smlouvy o dílo s vítězi těchto řízení, společnostmi STRABAG a.s., Oblast 
Sever, IČ 608 38 744 se sídlem Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12, resp. 
INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 250 36 751 se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 
Liberec a po jejich podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce 



T: 30. 4. 2010– kontrolní
Průběžně plněno.  

 

190/10 Zajištění vodních toků 

Založení projektu, schválení podmínek a vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele stavebních prací 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a 
DZS, včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení 

T: ihned

Průběžně plněno. 
 

193/10 Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
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 územního rozhodnutí a stavebního povolení (ohlášení) na akci, 

T: duben 2010

Průběžně plněno. 

 
215/10 Vyhodnocení 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 uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným 
uchazečem Interma a.s., Masarykova 522/12, 460 01 Liberec, IČ: 63145057 

T: 04/2010
Průběžně plněno. 

 
220/10 Veřejná zakázka - Dodávka cisternové automobilové stříkačky 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku s názvem, 
„Dodávka cisternové automobilové stříkačky“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení 

Termín: Neprodleně

Průběžně plněno. KT: 6/2010 

 
274/10 Žádost o dotaci z výzvy IOP č. 06 Technologická centra obcí s 

rozšířenou působností 

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  



zajistit ve spolupráci s Libereckou IS, a.s. přípravu žádosti a její podání dle pravidel 
poskytovatele dotace. 

T: ihned
Průběžně plněno. KT: 6/2010 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 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

Průběžně plněno. KT: 30. 6. 2010 

 
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. KT: 30. 6. 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. 6. 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

Průběžně plněno, návrh smlouvy projednává představenstvo TSML, a.s. 



 
449/09 Rekonstrukce ulice Ptačí 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek výběrového řízení, 

Termín: 31. 12. 2009

Průběžně plněno. KT: 30. 6. 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. 6. 2010 
 

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
Průběžně plněno. 
 

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. 

 
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 

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. T: 30. 6. 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: 
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. KT: 31. 7. 2010 

 

 



Nesplněna jsou usnesení: 
59/10  Oprava mostu Cidlinská 

Založení projektu a zpracování projektové dokumentace  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zpracovat a předložit do návrhu prvního rozpočtového opatření v roce 2010 odboru 
technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na zpracování 
projektové dokumentace a realizaci stavebních prací podmiňující realizaci výše 
uvedeného projektu,  

Termín kontrolní: 30. 4. 2010

Změna zadání – akce se nebude realizovat. 

 
190/10 Zajištění vodních toků 

Založení projektu, schválení podmínek a vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele stavebních prací 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2010 do rozpočtu odboru 
technické správy veřejného majetku - výdajová část,  částku na pokrytí nákladů 
spojených se zpracováním projektové dokumentace a činností souvisejících se zajištěním 
organizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technický dozor investora 

T: 30. 4. 2010 - kontrolní
Nesplněno – požadavek bude předložen do nejbližšího RO 2010. 

 
226/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Výkup pozemku 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru 
technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na výkup dotčených 
pozemkových parcel, 

T: 30. 4. 2010 – kontrolní
Nesplněno. KT: 31. 5. 2010 

 
231/10 Polní ul. - Otočka a zastávka autobusů MHD 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru 
technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na realizaci akce  
„Polní ul.- Otočka a zastávka autobusů MHD“,  

T: 30. 4. 2010 – kontrolní
Nesplněno – bude nárokováno do nejbližšího RO 2010 

 
249/10 Návrh na přijetí daru, hřiště na pétanque v Lidových sadech, od 

Nadačního fondu Veolia 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 



zařadit hřiště na pétanque v hodnotě 50.000,- Kč do majetku Statutárního města Liberec. 

T: neprodleně 
Nesplněno. 

 

 
 


