
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 24. 6. 2010 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2010 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Jana Bederková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
květnu 2010 

V měsíci   květnu 2010  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

 
Splněna jsou usnesení: 
 
5/10 Úspora spotřeby energie-projekty do Operačního programu Životního 

prostředí na XVI. výzvu 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
v případě schválení žádostí předložit radě města způsob financování   

Termín kontrolní: 5/2010
 

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, 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek řízení a vítězného uchazeče 

                                                                                                                  T: 4. 5. 2010

226/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Výkup pozemku 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po schválení předloženého návrhu majetkoprávní operace v zastupitelstvu města zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu,  

T: 31. 5. 2010 - kontrolní
 

230/10 Oprava komunikace SNP 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 „Oprava komunikace SNP“,  

KT: 05/2009

237/10 Bezúplatný převod zahradních chatek 

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

T: 27. 5. 2010



 

245/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

T:  květen 2010

246/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení 
smlouvy o ubytování nízkého standardu 

1.Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Burgerovou Květou a Janovičem Petrem 

T: květen 2010
 
2.Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Grundzou Romanem, Sodomkovou Markétou a Albertovou Olgou  

T:  květen 2010
3.Petře Svatoňová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít dodatek ke smlouvě s Grundzou Pavlem, Telvákem Janem, Vondráčkovou Naděždou, 
Horňákem Albínem 

T: květen 2010
 

269/10 Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 29. 4. 2010 a přesné znění smlouvy  
na jednání zastupitelstva města dne 27. 5. 2010. 
 

270/10 Záměr pronájmu části pozemku výstaviště pro účely provozování 
tržnice 

 
Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
připravit veškeré podklady k realizaci tohoto pronájmu za účelem provozování tržnice 
včetně zveřejnění záměru 

Termín:  květen 2010
 

271/10 Záměr pronájmu části areálu výstaviště pro účely prodeje nábytku, 
výstavní a prodejní činnost a pořádání kulturních a společenských akcí 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov 
-připravit podklady k realizaci tohoto pronájmu za účelem prodeje nábytku, výstavní a 
prodejní činnosti a pořádání kulturních a společenských akcí 
-zveřejnění záměru pronájmu  

Termín:  květen 2010
 

275/10 Přistoupení Elset, spol. s r.o. k rámcové smlouvě mezi SML a T-Mobile 
CZ,a.s., jako oprávněné osoby 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 



uzavřít dodatek ke smlouvě mezi SML a T-Mobile CZ o přistoupení Elset, spol. s r.o., 
jako oprávněné osoby  do 31. 5. 2010. 
 

285/10 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem V. ke schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                                   T: 27. 5. 2010

 
286/10 Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2009 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit závěrečný účet Statutárního města 
Liberec za rok 2009 zastupitelstvu města dne 27. 5. 2010 ke schválení 
 

287/10 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele 
Mateřské školy "Pramínek", Březinova 389/8, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města Bc. Danu Charyparovou 

T : květen 2010
 

288/10 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace,  na dobu neurčitou 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit jmenovací 
dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace  

T : květen 2010

 
289/10 Stanovení kapacity školní jídelny při Mateřské škole, Liberec, 

Klášterní 466/4, příspěvkové organizaci 

Stanovení kapacity školní jídelny - výdejny při Základní škole a 
Mateřské škole, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o zápis do 
rejstříku škol a školských zařízení       

T : květen 2010

291/10 Petice Za výstavbu domu v ulici Svojsíkova v Liberci 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit tuto petici zastupitelstvu města 
k projednání. 
 



292/10 Schválení smlouvy na nájem prostor nové služebny MP – Pavlovice, 
Ruprechtice 

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

T: Bezodkladně

 

292/10 Schválení smlouvy na nájem prostor nové služebny MP – Pavlovice, 
Ruprechtice 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat ustanovení 
nájemní smlouvy. 

T: Bezodkladně
 

294/10 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 27. 5. 2010
 

295/10 MŠ Kamarád – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08009733 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 20.4.2010  a přijetí dotace ke 
schválení zastupitelstvu města,                      

T: 5/2010
 

296/10 ZŠ Lesní – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08006663 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 20.4.2010  a přijetí dotace ke 
schválení zastupitelstvu města,                      

T: 5/2010
 



297/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Kanalizační přípojky: výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

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

 
na akci „Na Ladech – kanalizační přípojky“ zajistit odeslání výzvy k předložení 
nabídkové ceny na realizaci stavby a návrhu smlouvy o dílo firmě Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., IČ 49099451, 

T: 31. 5. 2010 - kontrolní 

 
 

301/10 Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a 
statických přepočtů zatížitelnosti v roce 2010 

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

 zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na hlavní mostní prohlídky a statické
přepočty zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2010  
firmě VANER s.r.o., Liberec, V Horkách 76/18, PSČ 460 08, 

T: 30. 5. 2010  

 
302/10 Majetkoprávní operace 

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

T: 27. 5. 2010 
 

303/10 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního 
města Liberec za I. čtvrtletí 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne  27. 5. 2010.  
 

304/10 Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila 

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

T:  27. 5. 2010
 

306/10 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence 
Statutárního města Liberec v roce 2009 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání 

T: 27. 5. 2010
 



307/10 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec v roce 2009 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,  
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání 

T: 27. 5. 2010
 

308/10 Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě s Mezinárodním Centrem 
Universium o.p.s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
 vyzvat MCU k okamžitému zjednání nápravy a dodržování podmínek smlouvy. 

T: ihned
 

312/10 Návrh na poskytnutí odměn paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec a panu Michaelu Dufkovi, řediteli 
příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních  a zdravotních služeb,  
seznámit paní Ing. Jaromíru Čechovou, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou a pana 
Michaela Dufka s usnesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty odměny ve 
výplatním termínu za měsíc květen 2010 z finančních prostředků uvedených 
příspěvkových organizací 

T: neprodleně 
 

313/10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor mezi Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5 a MUDr. 
Miladou Rosenbergovou 

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

T: ihned
 

314/10 Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. 
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol, jmenovitě uvedených 
v příloze.  

T: ihned
 

315/10 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám 
v areálu Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 
2010 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  



1. předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné 
služby jednotlivým konečným uživatelům,    

T: neprodleně
2.zajistit přidělení volných hodin veřejné služby školským příspěvkovým organizacím na 
základě jejich požadavků,  

T: průběžně 
 

317/10 Hodnocení Divadla F. X. Šaldy Liberec Radou Divadla F. X. Šaldy 
Liberec a zhodnocení plnění ukazatelů Dohody mezi SML a DFXŠ za 
rok 2009 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit s usnesením Rady města Liberec Dr. Radmilu Hrdinovou, předsedkyni Rady 
Divadla F. X. Šaldy Liberec a MgA. Martina Otavu, ředitele DFXŠ Liberec. 

T: neprodleně
 

318/10 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2009 ředitelům příspěvkových 
organizací - Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, 
Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec      

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a 
zajistit realizaci výplat odměn z finančních prostředků uvedených příspěvkových 
organizací ve výplatním termínu za měsíc květen 2010. 

T: neprodleně
 

319/10 Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, 
s. r.o. za rok 2009 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit Petra Vostřáka, jednatele Kulturních služeb Liberec, s. r. o. 
s usnesením Rady města Liberec a vyzvat ho k vrácení nespotřebovaného příspěvku na 
opravy za rok 2009 ve výši 11.810,-Kč na účet SML v souladu se schváleným 
závěrečným účtem SML za rok 2009. 

T: neprodleně
 

320/10 Projekt "Podpora moderních forem výuky na základních školách 
Libereckého kraje" - předfinancování poslední platby 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

v rámci nejbližšího rozpočtového opatření zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, 
kultury a sportu částku ve výši 713.714,-Kč na předfinancování závěrečné platby 
neinvestičních výdajů v rámci projektu „Podpora moderních forem výuky na základních 
školách Libereckého kraje" 

T: ihned

 
321/10 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010 



1.Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec pro 2. řádné kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

T: 27. 5. 2010
2.Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

a) uzavřít s Folklórním souborem Jizera dodatek ke smlouvě č. 9/10/0088 o prodloužení 
čerpání dotace z kulturního fondu do října 2010, 
b) písemně seznámit příjemce dotace Kontakt, sdružení fotografů Euroregionu Nisa 
s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně
 

322/10 Schválení přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací Městské lesy 
Liberec, p.o. 

Jiřímu Blimlovi, řediteli Městských lesů Liberec, p.o. 
zajistit uzavření účelově vázané sponzorské smlouvy na poskytnutí finančního daru. 
 

324/10 Schválení záměru regenerace rozvojových ploch veřejné zeleně v 
Liberci 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
zajistit zpracování projektové dokumentace  na regeneraci  schválených rozvojových 
ploch veřejné zeleně v Liberci 

T: bezodkladně

 

 
325/10 Zahrada vzpomínek - výběr varianty řešení 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, 
zajistit dopracování projektové dokumentace dle schválené varianty                                      

T: neprodleně
 

326/10 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: 28. 5. 2010
 

327/10 Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelných složek komunálního 
odpadu 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
aby uzavřela s firmou EKO-KOM a.s. příslušnou smlouvu o výpůjčce 

T: neprodleně
 

331/10 Úprava řešení kruhové křižovatky Polní - Selská - Na Mlýnku, 

Schválení odchylky od řešení dle urbanistické studie "Liberec - Staré 



Pavlovice" 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora 
předložit změnu studie „Liberec – Staré Pavlovice“ ke schválení zastupitelstvu města. 

T:  27. 5. 2010
 

333/10 Předložení projektu Technologického centra ORP do Výzvy č. 06 IOP 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit veškeré podklady a projekt 
předložit. 
 

335/10 Záměr pronájmu nebytového prostoru na adrese: ul. Frýdlantská 
285/16, Liberec 1 (bývalé kino Varšava), a to prostoru restaurace 
"Maškovka" a prostoru restaurace "Barrandof" na dobu neurčitou 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
zveřejnit záměr pronájmu uvedených prostor na dobu neurčitou v objektu ul. Frýdlantská 
285/16 v Liberci I. 

Termín:  květen 2010
 

336/10 Jmenování vedoucího odboru Koordinátor dotací EU Magistrátu města 
Liberec 

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

338/10 Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na snížení základního kapitálu Liberecké IS, a.s. l odsouhlasení 
Zastupitelstvem města Liberec dne 27. 5. 2010. 
 

339/10 Patronátní prohlášení pro DPML, a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, Patronátní prohlášení podepsat. 

T: 5/10
 

341/10 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 květen 2010. 

T: neprodleně
 

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

řediteli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi 
připravit všechny příslušné podklady pro realizaci tohoto záměru a předložit potřebné 



dokumenty ke schválení valné hromadě. 
                                                                                                             T: 9/08

 
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
 

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
 

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
 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně 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 

 
 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
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: 



po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce. 

Termín kontrolní: 31. 5. 2010
Průběžně plněno 

59/10 Oprava mostu Cidlinská 

Založení projektu a zpracování projektové dokumentace  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit zpracování projektové dokumentace nezbytné pro  vydání stavebního povolení 
akce „Oprava mostu Cidlinská“,   

Termín: 30. 5. 2010

Průběžně plněno 
 61/10 Protihluková opatření Norská ulice  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po vyhodnocení výsledků měření zpracovat návrh opatření a předložit ho radě města 
k projednání. 

Termín: 05/2010
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: 

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

Průběžně plněno                                                                             T: květen 2010 

 
228/10 Revitalizace Soukenného náměstí  

 Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 

1.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 „Revitalizace 
Soukenného náměstí“,  

Průběžně plněno                                                       T: 05/2010 – kontrolní 

2.v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit  výběr vykonavatele 
odborného technického dozoru investora a následně s vítězným uchazečem uzavřít 
příslušný smluvní dokument, 

T: 05/2010 – kontrolní.
Průběžně plněno 

229/10 Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku 

 Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

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

1.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 „Gagarinova - oprava 
komunikací a vnitrobloku“,  

Průběžně plněno                                                                T: 05/2010 – kontrolní 

2.v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit  výběr vykonavatele 
odborného technického dozoru investora a následně s vybraným uchazečem uzavřít 
příslušný smluvní dokument, 

T: 05/2010 – kontrolní.
Průběžně plněno 

233/10 Oprava chodníku v ul. Krajinská 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 „Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci“, a následně 
s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,      

Průběžně plněno                                                                 T: 15. 5. 2010 - kontrolní 

234/10 Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec 

Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, 
financování 

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

po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní dokument s 
vítězným uchazečem a akci realizovat, 

T: 31. 5. 2010 – kontrolní
Průběžně plněno 

235/10 Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Rozšíření projektové dokumentace 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
zajistit zpracování projektové dokumentace dle rozšířeného zadání ve stupni 
dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby akce 
„Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, včetně zajištění související inženýrské 
činnosti spojené s vydáním stavebního povolení (případně ohlášení stavby) a uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace spol. 
VALBEK spol. s.r.o. 

KT: 14. 5. 2010
Průběžně plněno 

240/10 Souhlas spoluvlastníka 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
spolupracovat s Intermou a.s. na žádosti o zrušení dosavadních zástavních práv za 
současného zřízení zástavních práv nových adresované poskytovateli dotace, kterým je 
Ministerstvo pro místní rozvoj.   



T:  31. 5. 2010
Průběžně plněno 

282/10 Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce  

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 celé akce  „Horská ul. – 
zřízení přechodu pro chodce“ ,  

T: 30. 4. 2010 – kontrolní
Průběžně plněno                                                            

283/10 Lukášovská ul. – oprava propustku  

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru 
technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na realizaci akce  
„Lukášovská ul. – oprava propustku“,  

T: 30. 4. 2010 – kontrolní
Průběžně plněno                                                                                                        

298/10 Neptunova kašna – osazení kašny 

Výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a 
následně zajistit realizaci akce „Neptunova kašna - osazení“,   

KT: 31. 5. 2010
Plněno průběžně 

  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
376/09 Schválení záměru - "Projekt pěstebních opatření a zajištění provozní 

bezpečnosti stromů v Liberci" 

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

Termín: 2010
Průběžně plněno 

655/07 Rozvojová strategie pro MML na léta 2008 – 2010 
 
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, 
zveřejnit jednotlivé výstupy tohoto strategického dokumentu,  

T: 01/08

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



 
Průběžně plněno 

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 

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 

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 

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 

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. 

Průběžně plněno                                                                         Termín: 20. 10.2009

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 

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
Průběžně plněno 

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
Průběžně plněno 



 
Nesplněna jsou usnesení: 
324/10 Schválení záměru regenerace rozvojových ploch veřejné zeleně v 

Liberci 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit potřebné finanční prostředky na zpracování projektů  a tyto prostředky zařadit do 
rozpočtu odboru komunálních služeb                                                                 

T: 3. rozpočtové opatření
Není splněno 

332/10 Strategie rozvoje informačního systému SML 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
zajistit naplňování této strategie v prostředí MML dle finančních možností. 

T: průběžně
Dlouhodobý cíl, kontrolní termín: 10/2010 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
181/10 Záměr zřízení nové služebny MP - Pavlovice, Ruprechtice 

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

Nesplněno                                                                                              KT:5/2010 

 
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. 
Nesplněno                                                                                                    T: neprodleně

 



 
 


