
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2010 

 

Zpracoval: Jana Bederková , organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 162 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Projednáno: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

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

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 
99/09  - Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném 
areálu – ul. Pekárkova 

Termín: 30. 11. 2010 



 
80/10   - Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“ – schválení pokračování v pro-
jektu                                                                

  Termín: 12/2010                     

214/08   - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr majetkového 
vypořádání                     

Termín: 12/2010                     

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

Termín: 12/2010                    

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

Termín: 10/2010                     

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

Termín: 11/2010                     
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

DUBNU 2010 

 
36/10 

   

Obchodní centrum PLAZA  – prodej pozemků 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

uzavřít kupní smlouvu po naplnění smluvních opatření.                        

T: 04/2010

Splněno 

 
44/10 

 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání SML – 1. kolo roku 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora, 

a) zajistit seznámení  všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro pod-
poru a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva měs-
ta Liberec,  

 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec včetně  proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

                                                                                                                T : 04/2010

Splněno  

 
55/10 

 

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

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

       zařadit částku  19 286 279,60 Kč  do výdajové i příjmové části rozpočtu 
SML na rok 2010 

T: v nejbližším rozp.opatření

Splněno  

 
62/10 

 

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

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi SML a žadateli. 

T: 30. 4. 2010

Splněno  
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82/10 

 

Seznam ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, rozvojo-
vých ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, které by mě-
ly být vyjmuty z privatizačního procesu 

Milanu Šírovi náměstku primátora zajistit prostřednictvím oddělení privati-
začních projektů vyjmutí ploch z procesu privatizace 

T: neprodleně

Splněno            

              
87/10 

 

Zřízení mateřské školy a školní jídelny - výdejny při Základní škole, Li-
berec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci 

Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové orga-
nizace 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, požádat o zápis do rejstříku 
škol a školských zařízení. 

T: ihned

Splněno  

 
88/10 

 

Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky ,  schválení přijetí dotace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi , primátorovi města , podepsat  potvrzení o přijetí dota-
ce   

T: bezodkladně 
Splněno  
 

93/10 

 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na při-
dělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec 

T: neprodleně

Splněno 

  
94/10 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvko-
vých organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěv-
kových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
  

Termín: 29. 4. 2010

 4



Splněno  
 

95/10 

 

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, 
1. seznámit žadatele 3. a 4. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec 

s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně

Splněno  

 
98/10 

 

Zadání 41.2 změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v 
procesu pořizování 41.2 změny územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně
Splněno  
 

99/10 

 

Zahájení pořízení 65. změny územního plánu města Liberec - ZOO - nový 
vstup 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zahájit proces pořízení 65. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: ihned

Splněno  

 
100/10 

 

Zahájení pořízení 66. změny územního plánu města Liberec - Sportovní 
areál Ještěd 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, 

zahájit proces pořízení 66. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: ihned

Splněno  

 
101/10 

 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na 
projekt 

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

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, zajistit podepsání předmětné 
smlouvy. 

Splněno  

104/10 

 

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

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit uzavření smlouvy se 
smluvními stranami. 

Splněno  
 

  
 

P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 
142/09 

 

Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009 

Ing. Marii   Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,  

zajistit v součinnosti  s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky 
zjištění předložit zastupitelstvu  města. 

                                                                                                         T:  02/2010
Splněno  
 

 
 
 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

KVĚTNU 2010 

 
63/10 

 

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

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 05/10

Splněno  

 
81/10 

 

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

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, 

zajistit uzavření příslušných Smluv o přidělení finančních prostředků 
z Městského fondu rozvoje bydlení s výše uvedenými žadateli. 

Termín: průběžně 

Průběžně plněno  
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83/10 

 

Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky po-
třebné ke vzniku zástavního práva k bytovým objektům v lokalitě U Sila 

Termín: 31. 5. 2010
Splněno  

 
84/10 

 

Refinancování stávajících závazků - uvolnění zástavy KB a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  učinit veškeré právní kroky pro 
realizaci změny zajištění hypotečního úvěru poskytnutého Komerční bankou 
a.s. v roce 2005.   

T:  15. 5. 2010
Splněno  

 
90/10 

 

Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Ko-
munitní středisko KONTAKT Liberec 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetko-
vé přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat pode-
psaný dokument řediteli příspěvkové organizace 

T: 05/10
Splněno  

91/10 

 

Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Cent-
rum zdravotní a sociální péče Liberec 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetko-
vé přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat pode-
psaný dokument ředitelce příspěvkové organizace 

T: 05/10
Splněno  

 
92/10 

 

Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dět-
ské centrum SLUNÍČKO Liberec 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetko-
vé přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLU-
NÍČKO Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný 
dokument ředitelce příspěvkové organizace 

T: 05/10
Splněno  
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93/10 

 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na při-
dělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního 
města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 05/10
Splněno  

 
103/10 

 

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

Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, k zajištění dopracování kompletní žá-
dosti a jejímu odevzdání poskytovateli dotace v termínu výzvy. 

Splněno  

 
  

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

37/10 

 

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

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

Splněno                                                                                                         T: 03/2010 

 

 

 

 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ČERVNU  2010 
99/09 

 

Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského 
domova ve společném areálu - ul. Pekárkova 

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit realizaci schváleného záměru 
vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu – 
ul. Pekárkova.                                     

                                                                                     T: průběžně v roce 2010
Částečně splněno - realizace schváleného záměru průběžně probíhá  T: 30/11/10
 

266/09 Pořízení cisternové automobilové stříkačky – CAS pro Jednotku sboru dobro-
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volných hasičů Liberec – Růžodol; přijetí účelové dotace od MV ČR a schválení 
výše vlastního podílu SML 

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi SML, 

zařadit do rozpočtu formou převodů v rámci stávajících položek a při zapojení re-
zervy       rozpočtu částku představující vlastní podíl SML při nákupu vozidla; 

Není splněno- z důvodu nenárokování této částky do rozpočtu (dosud není při-
dělená dotace) 

                                                                                      T: 2010

2. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  

    ve spolupráci s oddělením krizového řízení, 

zajistit pořízení cisternové automobilové stříkačky – CAS pro jednotku sboru  
dobrovolných   hasičů Liberec – Růžodol. 

                                                                                                               T: 2010

Průběžně plněno KT : 10/10 

 
12/10 

 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města 
Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
SML a žadateli. 

Splněno                                                                                                       T: 06/2010

 
80/10 

 

Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“- schvá-
lení pokračování v projektu 

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zahájit ma-
jetkoprávní operace vedoucí k zajištění vztahu k pozemkům dotčených pro-
jektem „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“ 

Kontrolní termín: 6/2010
Průběžně plněno – KT: 12/2010 

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvářet v průběhu 
roku 2010 předpoklady pro zajištění finančních prostředků ve výši 2 mil Kč 
na výkupy a 1 mil Kč na věcná břemena spojená se zajištěním pozemků do-
tčených realizací protipovodňových opatření 

Kontrolní termín: 6/2010
Splněno  
 

97/10 

 

Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu SML jednotlivým žadatelům 
v období 2008 – 2009 
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Milanu Šírovi, náměstku primátora statutárního města Liberec v souladu se 
závěrem protokolu z výše uvedené kontroly zajistit aktualizaci Základních 
pravidel pro přidělování dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec 

Termín: červen 2010

Průběžně plněno  

 
112/10 

 

Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
učinit veškeré právní kroky potřebné ke vzniku zástavního práva ve prospěch 
České republiky zastoupené Ministerstvem pro místní rozvoj k šesti bytovým 
objektům v lokalitě U Sila.  

Termín: 30. 6. 2010

Splněno  

 
119/10 

 

Nabytí nemovitostí - vypořádání likvidačního zůstatku 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města 

učinit příslušné úkony vedoucí k převodu předmětných nemovitostí do vlast-
nictví Statutárního města Liberec. 

Splněno  

125/10 

 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. řádného kola dotací roku 2010 

z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec, 

T: neprodleně

Splněno  

 
126/10 

 

Smlouva o partnerské spolupráci 

Ing. Jiřího Kittnera, primátora města, 
podpisem smlouvy dne 30. 5. 2010 v prostorách městského úřadu města Dun-
kerque - Francie. 

Splněno  

 
133/10 

 

Refinancování stávajících závazků - splátka úvěrů PPF banky 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

učinit veškeré právní kroky nutné pro jednorázovou splátku úvěrů poskytnu-
tých konsorcii bank okolo PPF Banky.   

T: 30. 6. 2010
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Splněno  

 
134/10 

 

Refinancování stávajících závazků - Zástavní smlouva k hypotečnímu 
úvěru Komerční banky a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

učinit veškeré nutné právní kroky k uzavření Dodatku č.4 a Smlouvy o zásta-
vě pohledávky 

 

        T: 30. 6. 2010
Splněno  

 
136/10 

 

Refinancování stávajících závazků - Smlouva o upsání a koupi dluhopisů  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

uzavřít s Českou spořitelnou „Smlouvu o upsání a koupi dluhopisů“. 
   

T: 30. 6. 2010
Splněno  

 
137/10 

 

Refinancování stávajících závazků - Smlouvy o převzetí dluhu  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

uzavřít s Českou spořitelnou „Smlouvy o převzetí dluhu“.   
   

T: 30. 6. 2010
Splněno  

138/10 

 

Refinancování stávajících závazků - zástavní smlouva  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. „Smlouvu o zřízení zástavního práva 
k nemovitostem“.  

T: 30. 6. 2010
Splněno  

150/10 

 

Odpis pohledávky  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

zajistit odpis pohledávky, včetně příslušenství nad 20 tis. Kč v celkové částce 
36.637,-Kč z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě.  

Splněno  

 
151/10 Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Martina Sloupa  
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 Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít splátkový kalendář na 2 roky s panem Martinem Sloupem.  

Částečně splněno -  pan Sloup se prozatím nedostavil  k uzavření splátkového 
kalendáře  

 
153/10 

 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na při-
dělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010  

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva měs-
ta Liberec 

T: neprodleně

Splněno  

 
154/10 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvko-
vých organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 
T: neprodleně

 

Splněno  

 
155/10 

 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace. 

Splněno  

 T: neprodleně
156/10 

 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec na pravidelnou sportovní činnost 
v roce 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

a) seznámit žadatele o dotace na pravidelnou sportovní činnost s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně

Splněno  

 
157/10 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, 
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 náborové a propagační akce 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

a) seznámit žadatele o dotace ze Sportovního fondu Statutárního města Libe-
rec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce s usnesením Zastupi-
telstva města Liberec, 

T: neprodleně

Splněno  

 
159/10 

 

Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 - návrh na změny čerpání Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

realizovat výše uvedené změny.  

Termín: neprodleně

Splněno  

 
160/10 

 

Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změnu čerpání Fondu pro finan-
cování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace. 

T: neprodleně 

Splněno  

 
161/10 

 

Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

realizovat navrhované změny Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací. 

Termín: neprodleně

Splněno  

 
162/10 

 

Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

           Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

realizovat navrhované změny Statutu a Základních pravidel Fondu pro finan-
cování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. 

Termín: neprodleně
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Splněno  

 
163/10 

 

Návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací a jejich čerpání 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

- zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace 

T: neprodleně

Splněno  

 
164/10 

 

Změna Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území 
města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec    

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  

postupovat v souladu se schváleným materiálem. 

T: neprodleně

Splněno 

 
165/10 

 

 

 

 

 

Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence krimi-
nality pro rok 2010  

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,  

zajistit realizaci výše uvedených projektů,  

T: průběžně

Průběžně plněno  

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  

zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR 
v celkové výši 43.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro Měst-
skou policii Liberec. 

T: průběžně

Není splněno - teprve bude zařazeno do nejbližšího rozpočtového opatření – 
termín 31.12.2010 

 
166/10 

 

Schválení přijetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního 
podniku města Liberce 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  

zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem 
Liberec a Ministerstvem vnitra České republiky. 
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Průběžně plněno  

 
167/10 

 

Schválení přijetí dotace na projekt 

Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec 
a jím zřizovaných či založených organizacích 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,  

zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem 
Liberec a Ministerstvem vnitra České republiky. 

Průběžně plněno  

 
175/10 

 

Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 

- aby zajistil oznámení o vydání 56C. změny územního plánu města Liberec 
ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

- aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně

Splněno  

 
176/10 

 

Zadání 65. změny územního plánu - strategická změna - zoologická 
zahrada 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,  

aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 65. změny územního plánu 
města Liberec. 

Termín: neprodleně

Splněno  
  
 

P r o d l o u ž e n é   t e r m í n y: 
154/07 

 

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 7/07 ze dne 25. 1. 2007 ve věci 
založení společnosti Lidové sady, s. r. o., a schválení Společenské smlouvy 
společnosti Lidové sady, s. r. o.“ 

Ing. O. Červinkovi, náměstkovi primátora,  

předložit zastupitelstvu města návrh dalšího postupu.  

                                                                                                     T:  06/2008

 Nesplněno – vypustit z kontroly  
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57/09 
 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady 

2) Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora, 

předložit jednotlivé projekty před podáním žádosti o dotaci ke schválení zastupitel-
stvu města.  

                                                                                                     T: 04/2009

 Průběžně plněno  

 
179/08 
 

Refinancování stávajících závazků  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města,  

učinit veškeré potřebné právní kroky k realizaci projektu.  

                                                                                                                T: 03/2009

 Splněno  

 
214/08 
 

Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – 
záměr majetkoprávního vypořádání 

Ing. I. Paloušovi, náměstku primátora,  

po dokončení jednání o majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výše uvedenou 
akcí připravit návrhy jednotlivých majetkoprávních operací ke schválení 
v zastupitelstvu města.  

      T: 01/2009 – kontrolní

Plněno průběžně  - Stavba pozastavena, TK: 12/2010 

 
240/09 

 

Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,  

zajistit přípravu koncesního projektu a koncesního řízení v souvislosti s realizací 
projektu, vyhodnocení projektu následně předložit ke schválení zastupitelstvu města.

  

                T : 02/2010 
Průběžně plněno T: 12/10 
 

204/09 

 

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

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,   

po schválení  financování úprav kanalizačního řadu v ul. Písecká v zastupitelstvu 
města zajistit realizaci uvedených činností včetně následného předání kanalizačního 
řadu do správy příslušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě tohoto  
zařízení. 
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       T:  03/2010 – kontrolní
Splněno  
 

209/09 

 

Refinancování stávajících závazků 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

vytvořit veškeré podmínky potřebné k vydání zajištěného komunálního dluhopisu 
v objemu 2  miliardy Kč s dobou splatnosti 15 let. 

Splněno                                 T: 03/2010

 
7/10 

 

Refinancování stávajících závazků     

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města  

1) připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Spor-
tovní areál Liberec s. r. o., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které 
za městskou společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí statutární 
město Liberec,   

                T: 03/2010

2)  připravit smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a městskou společností Spor-
tovní  areál Ještěd, a. s., jíž budou definovány podmínky splácení závazků, které za 
městskou společnost z dluhopisového programu jednorázově uhradí statutární město 
Liberec.   

                T: 03/2010

Splněno  

 
174/09 

 
 

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

Ing. Františku Hrušovi,  náměstkovi primátora,   

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

                                                               kontrolní T: 12/2009

Plněno průběžně- ze strany SVS a.s. zaslán návrh nájemní smlouvy. Bude pro-
jednáno v RM a následně bude uzavřena smlouva. KT: 10/2010. 

 

 

193/08 

 

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

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

                                                                                                              T: 11/2008

Splněno – realizace stavby , darování - KT 11/2010 

 
71/09 

 

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

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

zajistit vlastní realizace akce.          

                                                                                                               T: 08/2009

Splněno 
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