
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 16. 9. 2010 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen - červenec 2010 

 
Předkládá:  JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Jana Bederková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 162 
 
 
 
 
 
 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červnu 2010 

V měsíci   červnu   byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

 
Splněna jsou usnesení: 
 
372/09 Liberecké výstavní trhy, a. s. v likvidaci – vypořádání likvidačního zůstatku 

Josefu Škrlíkovi, likvidátorovi společnosti,  
předložit radě města ve funkci valné hromady návrh na rozdělení likvidačního 
zůstatku, 

Termín: 30. 6. 2010
 

447/09 Stav veřejné komunikace - spojka mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí 
- podnět občanů 

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

zajistit zpracování  projektové studie na opravu předmětné komunikace, 

Termín: 30. 6. 2010
 

108/10 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Na Výšinách 451/9, 
Liberec 5 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Na Výšinách 451/9, 
Liberec 5 a předložit radě města ke schválení příslušnou nájemní smlouvu. 

Termín: 06/2010
 

220/10 Veřejná zakázka - Dodávka cisternové automobilové stříkačky 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
1. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 

výsledek řízení a návrh smlouvy o dílo. 

Termín: 6/2010
 

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

 
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 
dotčených realizací protipovodňových opatření 

                                                                                    Kontrolní termín: 6/2010
 

228/10 Revitalizace Soukenného náměstí  

 Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 



Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 

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

T: 06/2010

 
229/10 Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku 

 Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

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

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

T: 06/2010

 
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 

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

T: 06/2010
 

2. v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit činnosti související s 
výkonem technického dozoru investora prostřednictvím externího dodavatele, 

T: 06/2010
 

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 
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou 

činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na předmětnou akci,  

KT: 30. 6. 2010
 

 
232/10 Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou 

činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na předmětnou akci,  

KT: 30. 6. 2010

 
281/10 Plán oprav chodníků na rok 2010  



Založení projektu a  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 „Opravy chodníků ve 
městě Liberci v roce 2010“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou 
smlouvu o dílo,      

KT: 30. 6. 2010

 
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: 
1.  na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související 

inženýrskou činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na 
předmětnou akci,  

KT: 30. 6. 2010
 

  
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. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou 
činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na předmětnou akci,  

KT: 30. 6. 2010

 
 

 
284/10 Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující   

Založení projektu a  schválení realizace stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou 
činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na předmětnou akci,  

KT: 30. 6. 2010
 

 
290/10 Souhrnná výroční zpráva SML za rok 2009 – 1. část 

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, zajistit dokončení 
dokumentu a předložení komplexního díla na zasedání zastupitelstva města, a to 
v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a společností Elset. 

T: 6/2010
 



309/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, prodloužení 
smlouvy o ubytování nízkého standardu a přidělení ubytování nízkého 
standardu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
 1.  vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Johanovou Markétou a Kurelovou 
Helenou 

T: červen 2010
 

       2.  uzavřít nájemní smlouvu s Mlejnkovou Pavlínou  

T: červen 2010
3.  uzavřít dodatek ke smlouvě s Pěkníkovou Jelenou a Telvákem Janem 

T: červen 2010
      4.   uzavřít smlouvu o ubytování s Šustrem Jiřím 

T: červen 2010
 

4. vypustit ze sledování  

 
310/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

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

T:  červen 2010

 

311/10 Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací v ulici 
Krajní č.p. 1575-1580, Liberec 30 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytů 

T: 30. 6. 2010

 

 319/10 Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, 
s. r.o. za rok 2009 

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v souladu se schváleným závěrečným účtem SML za rok 2009 a s projednáním 
zprávy o činnosti a hospodaření organizace za rok 2009 v Radě města Liberec 
uhradit nedoplatek skutečně spotřebovaných energií Kulturních služeb Liberec, 
s. r. o. ve výši 230.963,-Kč na účet organizace, 

T: 30. 6. 2010

 
344/10 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 

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

Termín: 24. 6. 2010
 



345/10 Technická univerzita – Dohoda ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, realizovat smluvní vztah.  

T: 6/2010

 
348/10 „Zajištění vodních toků“ – stavební realizace 

Schválení výsledku výběrového řízení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1) předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí 
zadavatele o: 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění vodních toků“ – 
stavební realizace, a to vítězi výběrového řízení, společnosti BREX spol. s r.o.,  IČ 
402 32 549 se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,  

T: ihned
 2) ostatním uchazečům o veřejnou  zakázku oznámit, že jejich zakázka nebyla 
vybrána jako  
        nejvhodnější, 

T: ihned
3)  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění vodních toků“ – stavební 
realizace, předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení se 
společností „BREX spol. s r.o.,  IČ 402 32 549 se sídlem Hodkovická 135, 463 12 
Liberec 23, k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

T: 30. 6. 2010– kontrolní
 

349/10 Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice  – přijetí dotace 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
-  předložit přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši  661.000,- 
Kč  pro   akci  
    „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“  ke schválení  
zastupitelstvu města,                                                                                           

                                                                                      Termín : 24.6.2010
 

350/10 Plánovací smlouva: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.  

Dar staveb a související vybavení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 30. 6. 2010
 

351/10 Autobusové zastávky  

Smlouva o spolupráci při zajištění údržby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
dle předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  
dokumentu a následně zajistit realizaci správy a běžné údržby autobusových 
čekáren ve městě Liberci. 



T: neprodleně
 

352/10 Majetkoprávní operace 

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

T: 24. 6. 2010

 
353/10 
 

Změna formy prodeje bytových jednotek obsazených nájemníky 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24. 6. 2010
 

354/10 Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města 

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

T: 24. 6. 2010

 
357/10 Dodatek ke smlouvě s firmou Interma, a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, uzavřít s firmou Interma a.s. dodatek č.2 
ke Smlouvě čj. 4100/96/105/PD 

T:  30. 6. 2010

 
358/10 Postup ředitelky Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p.o. Mgr. et Bc. 

Anny Vereščákové, do vyššího platového stupně 

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování nového platového výměru ředitelky příspěvkové organizace 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec paní Mgr. et Bc. Anny Vereščákové 

 
2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 

seznámit ředitelku příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 
paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou s usnesením Rady města Liberec.  

T: neprodleně

 
359/10 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, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací na pravidelnou činnost ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení.  

T: 24. 6. 2010
 



360/10 Platový postup ředitelky ZŠ praktické a ZŠ speciální, Liberec, Orlí 
140/7, příspěvkové organizace, PaeDr. Dany Studničkové 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
 

361/10 Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, 
příspěvkové organizace, Mgr. Radka Hanuše 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
 

362/10 Platový postup ředitelky MŠ „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, 
příspěvkové organizace, Mileny Choutkové 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
 

363/10 Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvkové organizace, Mgr. Jiřího Dvořáka 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
 

364/10 Platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, 
příspěvkové organizace, Zdeňky Nevečeřalové 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

 
365/10 
 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 
389/8, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, 
Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace 

T: 15. 6. 2010

 
366/10 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, 



příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Základní školy, 
Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace 

T: 15. 6. 2010
 

367/10 Přestavba objektu č. p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele 
projektových prací 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou 
školu – projektové práce (DSP, DZS)“, firmou Unirelax, spol. s.r.o., s nabídkovou 
cenou 1,557.682,- Kč včetně DPH. 

                                                  Termín: po uplynutí zákonných lhůt

 
368/10 Přestavba objektu č. p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 

mateřskou školu. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele 
inženýrské činnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem Ing. Josef Bulva, Ing. 
Martin Vinter a Realstav MB spol. s r.o. pro nesplnění kvalifikačních předpokladů, 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu – 
inženýrská činnost“, firmou Investing CZ spol. s.r.o., s nabídkovou cenou 
576.000,-Kč včetně DPH. 

     Termín: po uplynutí zákonných lhůt
 

369/10 Zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat účastníka uskutečněného výběrové řízení o jeho zrušení. 

T: neprodleně
 

370/10 Smlouva o nájmu pozemku za účelem provozování tržnice 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, zajistit uzavření výše 
uvedené smlouvy o nájmu 

T: ihned
 

372/10 Poskytnutí příspěvků a dotací 

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, poskytnout příjemcům 
schválené příspěvky a dotace z rozpočtu odboru kancelář primátora. 

Termín: neprodleně
 



377/10 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na 
adrese: ul. Pionýrů 976, Liberec 6 s Českou poštou s.p. 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit a uzavřít 
příslušný dodatek č.3 k uvedené nájemní smlouvě. 

Termín: červen 2010
 

380/10 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence 
kriminality     pro rok 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit přijetí účelové dotace 
z Ministerstva vnitra ČR zastupitelstvu města. 

 

391/10 Revitalizace  Soukenného náměstí 

Návrh na zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1.  všem uchazečům o výše uvedenou veřejnou  zakázku zajistit odeslání oznámení, 
že veřejná zakázka byla ze strany zadavatele zrušena, 

T: neprodleně
 

392/10 U Mlýna – lávka pro pěší 

Výběr dodavatele stavby, financování a realizace stavby   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1.  na akci „U Mlýna – lávka pro pěší“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové 
ceny na realizaci stavby lávky a návrhu smlouvy o dílo firmě Strabag a.s., Praha 5 – 
Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ 60838744, 

T: neprodleně 
 

395/10 Majetkoprávní operace 
 
Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a XIII. ke 
schválení zastupitelstvu měst 

T: 24. 6. 2010
 

396/10 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 
2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2010 
zastupitelstvu města dne  24. 6. 2010 ke schválení. 

 

398/10 Refinancování stávajících závazků - splátka úvěrů PPF banky 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit návrh na postup jednorázového splacení úvěrů poskytnutých konsorcii 
bank okolo PPF Banky ke schválení zastupitelstvu města. 



T:  24. 6. 2010
 

399/10 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. o zástavě 
nemovitostí 

Mgr. Janu Audymu a ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti,  
učinit veškeré právní kroky nutné k uzavření smlouvy  

T: 30. 6. 2010  
 

400/10 Refinancování stávajících závazků - Dodatek č. 2 ke smlouvě o vydání 
dluhopisové emise 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
1.  uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zabezpečení vydání 
tuzemské dluhopisové emise“ v předloženém znění  

T:  24. 6. 2010
2.  vydat ve spolupráci s vedoucím manažerem emise „Informační memorandum“ k emisi 
komunálních dluhopisů 

T: 24. 6. 2010
 

401/10 Refinancování stávajících závazků - Zástavní smlouva k hypotečnímu 
úvěru Komerční banky a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Dodatek č.4 a  Smlouvu o zástavě pohledávky ke schválení zastupitelstvu 
města 

T:  24. 6. 2010
 

402/10 Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Opětovné zvolení  členů správní rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady, 
zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných společností.  

T:  06/2010

 
405/10 Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Martina Sloupa 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit materiál do zastupitelstva města ke schválení žádosti o prodloužení 
splátkového kalendáře pana Martina Sloupa.  

T: 24. 6. 2010
 

406/10 Prominutí nájmu za květen 2009 - paní Maškové Zuzaně, bytem 
Krejčího 1176, obce Liberec 



Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
informovat paní Maškovou Zuzanu o prominutí nájmu za květen 2009  

                                                                                       T: ihned

407/10 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010 

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

T: 24. 6. 2010
 

414/10 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb podat žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 dle podmínek na 
Krajský úřad Libereckého kraje 

T:  ihned
 

415/10 Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra Sluníčko - dodatečné práce 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat dodatek 
ke smlouvě o dílo  

 
 Termín: po uplynutí zákonných odvolacích lhůt

416/10 Hospodaření s byty ve vlastnictví SML - nová pravidla pro přidělování 
bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), bytů 
zvláštního určení (bezbariérových) a upravitelných bytů 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zveřejnit pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení domy 
s pečovatelskou službou), bytů zvláštního určení ( bezbariérové) a upravitelných 
bytů a postupovat dle nich při vyřizování žádostí o tyto byty  

T: 30. 6. 2010 
 

417/10 Odpis pohledávek, včetně příslušenství   

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20 tis. Kč v celkové částce 
10 709,-Kč z důvodů úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě 

T: ihned
Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit materiál do zastupitelstva města – ke schválení odpisu pohledávky ve 
výši nad 20 tis. Kč v celkové částce 36 637,- Kč z důvodů úmrtí dlužníka 
specifikovaného v důvodové zprávě  

T: 24. 6. 2010

 
418/10 Změna dotačního programu podpory provozu mateřských škol na 

území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město 



Liberec           

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, předložit materiál do zastupitelstva 
města 

T : 24. 6. 2010
 

420/10 Platový postup ředitelky Mateřské školy"Sedmikráska",  Liberec, 
Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace, Ilony Soukupové 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

 
 

421/10 Platový postup ředitelky Mateřské školy "V zahradě",  Liberec, 
Žitavská 122/68, příspěvkové organizace, Bc. Vlasty Tesařové 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
 

422/10 Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, 
příspěvkové organizace, Mgr. Jarmily Hegrové 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
 

423/10 Platový výměr Bc. Jany Palasové, ředitelky Mateřské školy 
"Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace  

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

T: ihned
 

424/10 Platový výměr Mgr. Ivety Rejnartové, ředitelky Základní školy, 
Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace   

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

T: ihned
 

425/10 Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy 
"Pramínek", Liberec, Březinova 389/8 



Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, 
Březinova 389/8.     

T: červen  2010
 

426/10 Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Základní školy, 
Liberec, ul. 5. května 64/49 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitelku Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49.            

T: červen 2010
 

427/10 Návrh na zřízení příspěvkové organizace - Mateřská škola, Liberec, 
Gagarinova 787, příspěvková organizace 

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské 
školy, Liberec, Gagarinova 787, příspěvkové organizace 

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

T: 24. 6. 2010
 

428/10 Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci mezi Základní uměleckou 
školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19 a Kruhem přátel Severáčku, 
občanským sdružením 

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

T : neprodleně
 

429/10 Souhlas s přijetím darů pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, 
Základní školu Liberec, Broumovská 847/7, Základní školu 
s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 

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

T: ihned
 

430/10 Souhlas s přijetím finančních darů pro Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně
 

431/10  
Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory 



v rámci 20. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního 
prostředí v roce 2010 

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

seznámit ředitele ZOO Liberec, MVDr. Davida Nejedla, s rozhodnutím rady města. 

     T:  neprodleně 
 

432/10 Návrh dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené mezi SML a 
Kulturními službami Liberec, s r.o. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 s Petrem Vostřákem, 
jednatelem Kulturních služeb Liberec, s r.o.  

T: neprodleně
 

433/10 Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou 
školu. Schválení vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na 
dodavatele stavebních prací. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
1. zajistit vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
„Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“ 

Termín : neprodleně
 

434/10 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, 
předložit návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.  
 

 Termín: 24. 6. 2010
 

435/10 Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změnu čerpání Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

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

Termín: 24. 6. 2010
 

436/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací   

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

Termín: 24. 6. 2010



 

437/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací   

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

Termín: 24. 6. 2010
 

438/10 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce  

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací v roce 2010 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

      T: 24. 6. 2010
 

439/10 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti – projednání  a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 2009, projednání  a schválení výroční zprávy za rok 2009, způsobu 
rozdělení a užití zisku za rok 2009 a určení auditora pro ověřování 
účetní závěrky TSML a.s. 

1. představenstvu obchodní společnosti TSML a.s. provést účetní rozdělení celkových 
schválených finančních částek za rok 2009  v účetnictví roku 2010; 

Termín: 30. 6. 2010
2.  předsedovi představenstva obchodní společnosti TSML a.s. zajistit dodání 
příslušných dokladů založených do sbírky listin Obchodního rejstříku 

Termín: 30. 6. 2010
 

440/10 Smlouva o nájmu hrobového místa - kolumbární schránky  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit zveřejnění 
ceníku hrobových míst  

      T: 30. 6. 2010
 

441/10 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: 25. 6. 2010
 

446/10 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut 
města Liberec 



Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
předložit Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města 
Liberce, ke schválení Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 24. 6. 2010
 

456/10 Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora: 
1.  aby zajistil oznámení o vydání 56C. změny územního plánu města Liberec ve 
smyslu   § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2.  aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně

 
457/10 Předložení Zadání 65. změny územního plánu ke schválení 

v zastupitelstvu města 

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

Termín: 24. 6. 2010

 
458/10 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na  přidělení 

dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec 
pro 3. a 4. kolo 2010  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. vyhlášené kolo roku 2010 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 24. 6. 2010
 

459/10 Žádost o použití znaku města 

Martinovi Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města 

T: neprodleně
 

462/10 Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Růžodol I 

- JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče SPS – VKP s.r.o. a uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku 
„Dodávka cisternové automobilové stříkačky“, firmou Továrna hasicí techniky, 
s.r.o. (zkráceně THT, s.r.o.), IČ: 465 08 147, Starohradská 316, 572 01 Polička, 
s nabídkovou cenou 4.550.000,- Kč.  

                                                                             Termín: Po uplynutí zákonných lhůt
 



466/10 Projednání stížnosti paní Drahomíry Máslové na postup úředníků 
MML ve věci stavby bytového domu v ulici Dr. M. Horákové, Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 
odpovědět stěžovatelce jménem rady města ve znění schváleného návrhu     

Termín: do 18. 6. 2010  
 

471/10 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p.o. 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,  
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny panu Jiřímu Blimlovi ve 
výplatním termínu za měsíc červen 2010. 

T: neprodleně
 

474/10 Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

 

 Termín: 24. 6. 2010
 

475/10 Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

      Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

 

 Termín: 24. 6. 2010
 

476/10 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, 
předložit návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací a jejich čerpání zastupitelstvu města ke schválení  

      Termín: 24. 6. 2010

478/10 Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku   

Návrh na zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání oznámení všem uchazečům o výše uvedenou veřejnou  zakázku, že 
veřejná zakázka byla ze strany zadavatele zrušena. 

   T: neprodleně



 

  

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
36/09 Projekt EPC (zlepšování energetické efektivnosti budov) 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu:  
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů, zajistit zpracování zadávacích  
podmínek pro výběr odborného konzultanta a následně zajistit jeho výběr,  

 
Termín: 2/2009

544/07 Liberecká městská karta – dílčí záměr rozvoje projektu 
 

Ing. Ondřeji Červinkovi, předsedovi představenstva Liberecká IS, a. s., 
zajistit součinnosti společnosti při organizaci veřejné soutěže a zajistit realizace 
projektu rozšíření platebních funkcí. 

T: 11/07
 

609/09 MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho 
následné předání SVS a. s. 

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

příslušnému správci majícímu oprávnění k provozu a správě tohoto zařízení. 

Termín kontrolní: 03/2010
 

174/10 Demolice objektů ul. Barvířská č.p. 726/21a v Liberci 3 a ul. Pastýřská 
č.p. 141 v Liberci 1 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
provést oslovení a výběr vítězných uchazečů dle podmínek v důvodové zprávě, 
uzavřít příslušné smlouvy a zajistit realizaci demolic. 

Termín: březen 2010, realizace demolic nejpozději do 07/2010.
 

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

 
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
 

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
 

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
 

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
 

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

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

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
 

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
 

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

 

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
 

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
 

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

 
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, 

                                                                             T: květen 2010

 
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“,  

                                                                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.
 

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,      

                                                            T: 15. 5. 2010 – kontrolní

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
 

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
 

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

  
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: 
2. 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
 

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
 



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
 

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

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
 

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
 

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
 



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
 

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
 

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

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

                                                                                         KT:5/2010

 
  

  

 
 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
381/08 Projekt Liberec - otevřené město; zpráva o situaci a další postup 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- zajistit realizaci jednotlivých subprojektů projektu Liberec – otevřené město vč. 
vypracování a předložení žádostí o podporu z relevantních dotačních programů. 

T: ihned
 

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 jsou plněna usnesení: 
192/10 Převzetí dopravních značek na místních komunikacích v Liberci do 

majetku Statutárního města Liberec 

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



administrativně a technicky zajistit převzetí výše uvedeného majetku, 

Termín:  30. 6. 2010
 

 
397/10 Harmonogram přípravy rozpočtu města  a řízených organizací na rok 

2011 a rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 

Ing. Čeňku Svobodovi , vedoucímu odboru ekonomiky 
pro zajištění přípravy a schválení rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2011 
a rozpočtového výhledu na  roky 2012 – 2015  dodržení termínů schváleného 
harmonogramu a předložení návrhu rozpočtu města na posledním zasedání 
zastupitelstva města v roce 2010. 

 

 
448/10 Schválení přijetí dotace na projekt 

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

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, předložit přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 24. 6. 2010
 
      2.  Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU vypsat      
výběrové řízení na administrátora projektu 

T:červen 2010

 
 

  

453/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci 
"Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace do úrovně studie 
(stavebního programu). 

Termín: do 30. 9. 2010

 
455/10 Schválení přijetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního 
podniku města Liberce  

1.  Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, předložit přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 24. 6. 2010
2.  Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, realizovat 
projekt. 

T: červen 2010



 
463/10 Pronájem nebytových prostorů v objektu ul. Frýdlantská 285/16, 

Liberec 1 (bývalé kino Varšava) - prostor restaurace "Maškovka"   

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s předem určeným 
zájemcem. 

                                            Termín: červen 2010, s účinností smlouvy od 1. 7. 2010
 

464/10 Pronájem nebytových prostorů v objektu ul. Frýdlantská 285/16, 
Liberec 1 (bývalý biograf Varšava) - prostor bývalého balkonu a lóží - 
tzv. Barrandoff   

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s předem určeným 
zájemcem. 

                                             Termín:červen 2010, s účinností smlouvy od 1. 7. 2010
 

465/10 Pronájem nebytových prostorů v části areálu výstaviště pro účely 
prodeje nábytku a bytových doplňků, výstavní a prodejní činnosti a 
pořádání kulturních a společenských akcí 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy. 

 
                               Termín:  červen 2010, s účinnosti smlouvy od 1.7.2010

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 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
 

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
 

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 
 

 
 
Nesplněna jsou usnesení: 
173/10 Rekonstrukce fasády budovy URAN - modifikované architektonické 

řešení, příprava realizace projektu a rámec jeho financování 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
 předložit orgánům SML detailní způsob financování této rekonstrukce; 
 připravit radě města kompletní podklady pro vypsání výběrového řízení na dodavatele 
rekonstrukce fasády budovy MML – Liberec III - Jeřáb, ulice 1. máje č.p. 108 tzv. URAN dle 
modifikovaného architektonického řešení vč. zadávacích podmínek, složení příslušných 
komisí a návrhu smlouvy o dílo. 

T: červen 2010 
 

448/10 Schválení přijetí dotace na projekt 

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

3. Ing. Čeňku Svobodovi zajistit v rozpočtu SML zdroje na financování 15% 
spoluúčasti projektu v celkové výši 1 493 797,11 Kč 

T: neprodleně
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
552/08 Založení projektu interregionální spolupráce „Projekt zvýšení 

absorpční kapacity regionu Liberec“ 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
zajistit realizaci tvorby žádosti do příslušného operačního programu. 

T: neprodleně
vypustit ze sledování  
 

81/10 Pronájem části pozemku v soukromém vlastnictví 

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

Termín: 31. 3. 2010
 

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



 
  



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červenci 2010 

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

 
Splněna jsou usnesení: 
 
602/09 Stav veřejné komunikace ul. U Jánského Kamene - podnět občanů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit realizaci běžné údržby komunikace U Jánského ve schváleném termínu, 

Termín: 31.7.2010
 

59/10 Oprava mostu Cidlinská 

Založení projektu a zpracování projektové dokumentace  

 
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit inženýrskou činnost související s vydáním stavebního povolení akce 
„Oprava mostu Cidlinská“,  

Termín: 31.7.2010

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

č.p. 141 v Liberci 1 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
provést oslovení a výběr vítězných uchazečů dle podmínek v důvodové zprávě, 
uzavřít příslušné smlouvy a zajistit realizaci demolic. 

Termín: březen 2010, realizace demolic nejpozději do 07/2010
 

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, 

2.  na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Ježkově ulici“: 

a) následně zajistit stavební realizaci akce   

T: 31. 7. 2010 - kontrolní
 

355/10 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. o smlouvě o půjčce 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva, učinit veškeré právní kroky 
nutné k uzavření smlouvy. 

T: 31. 7. 2010
 



356/10 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. o smlouvě o půjčce 

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti, učinit 
veškeré právní kroky nutné k uzavření smlouvy  

T: 31. 7. 2010
 

365/10 Jmenování ředitelky Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 
389/8, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
2. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, 
Březinova 389/8, příspěvkové organizace 

                                                                                                  T : 07/2010
366/10 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, 

příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, ul. 5. 
května 64/49, příspěvkové organizace 

                                                                                             T : 07/2010
383/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Oprava mostu v Hrubínově ul. 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit uzavření a podpis příslušných smluvních dokumentů. 

T: 07/2010 - kontrolní
 

384/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Oprava mostu v Londýnské ul. 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit uzavření a podpis příslušných smluvních dokumentů. 

T: 07/2010 – kontrolní
 

388/10 Přeložky veřejného osvětlení spojené s opravami vedení NN 

Realizace akce 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1.  zajistit uzavření příslušené smlouvy o dílo s zhotovitelem ELTODO CITELUM 
s.r.o. na realizaci   akce  „Přeložky vedení veřejného osvětlení spojené s opravami 
vedení nízkého napětí“  

T: 31. 7. 2010
 

391/10 Revitalizace  Soukenného náměstí 

Návrh na zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací  

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

2.zajistit zpracování podkladů pro vyhlášení nového výběrové řízení na akci 



„Revitalizace Soukenného náměstí“ – stavební realizace a následně předložit radě města 
ke schválení návrh nových zadávacích podmínek výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací,  

T:kontrolní 07/2010
 

400/10 Refinancování stávajících závazků - Dodatek č. 2 ke smlouvě o vydání 
dluhopisové emise 

3.uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. 
a) „Smlouvu s administrátorem“  (smlouvu o správě emise a obstarání plateb)    
b) „Smlouvu se správcem umořovacího fondu“   
c) „Smlouvu s Agentem pro zajištění“   

T: 15. 7. 2010 
 

408/10 Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Kolářovou Markétou  

T: červenec 2010
 

409/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy s Irmou Staňkovou a Františkem Součkem. 

T:  červenec 2010
 

410/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, uzavření 
dodatku k nájemní smlouvě a přidělení ubytování nízkého standardu 

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Škapincem Josefem, Hajnou 
Miroslavou, Bc.     
 Breburdou Pavlem, Tonkovou Natašou a uzavřít dodatek k nájemní smlouvě 
s Kynclovou Janou  

T: červenec 2010 
2.  Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít nájemní smlouvu s Tomšíčkovou Miladou, Ferkovou Růženou, Jelínkovou 
Martinou 

T: červenec 2010
 

3.  Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
uzavřít smlouvu o ubytování s Šedým Robertem a Benešovou Martinou 

T: červenec 2010
 

411/10 Přidělení obecního bytu s věcně usměrňovaným nájemným na základě 
výběrového řízení 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Minxovou Martinou 

T: červenec 2010
 



  

412/10 Přidělení upravitelného bytu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Krkoškou Štefanem   

T: červenec 2010
 

468/10 Změna organizačního řádu MML 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML:  
- vydat změnu novelizací vnitřních předpisů MML; 
- zajistit se změnou související personální a organizační změny. 

T: účinnost změn od 1. 7. 2010
 

479/10 Dodatek ke smlouvě o údržbě letištní plochy a provozování letiště 
s Aeroklubem Liberec 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
vypracovat a uzavřít s  Aeroklubem Liberec, Ostašovská 307, 460 31 Liberec, IČ 
46744215 
a)dohodu o zpětvzetí výpovědi na Smlouvu o zajištění organizace a provozu letiště 
– LKLB č.j. 7003/01/128 a výpovědi na Smlouvu o údržbě č.j. 7003/02/013  
b)dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění organizace a provozu letiště – LKLB č.j. 
7003/01/128 
c)dodatek č. 4 ke Smlouvě o údržbě č.j. 7003/02/013 
 
 

Termín : 31. 7. 2010
 

480/10 Výběrové řízení na prodej souboru pozemků 

„Letiště Liberec“ – vyhodnocení 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí: 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušného rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na prodej souboru pozemků 
„Letiště Liberec“- vítězný uchazeč Ing. Petr Turek, Mokrá 240, 460 01  Liberec 

T: ihned
 

484/10 Tribuna atletického stadionu - technické  zhodnocení 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
informovat žadatele o kladném rozhodnutí rady města 

T: 31.7.2010 
  

486/10 Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu - stavební práce" 

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



zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení firmy Interma a.s., a uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
"Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu - 
stavební práce“, firmou Regionální stavební s.r.o., s nabídkovou cenou 
23.581.908,- Kč včetně DPH. 

                                                                               Termín: po uplynutí zákonných lhůt
488/10 Žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 

Husova 142/44,  o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci 
Projektu "Krajina - nejkrásnější učebnice II." 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitelku školy 

T : neprodleně
 

489/10 Žádosti ředitelů základních škol o souhlas se zapojením do projektu 
"Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů" a 
s uzavřením smluv o partnerství 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitele škol 

T : neprodleně
 

490/10 Žádosti ředitelů základních škol o souhlas s uzavřením smluv o 
partnerství v rámci  Projektu "Zelená technice" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitele škol 

T : neprodleně
 

493/10 Pronájem historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích n. N. 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
- podepsat za statutární město Liberec tuto smlouvu 
- zajistit předání pronajatých prostor nájemci. 

 

500/10 Smlouva mezi SML a DPML, a.s. o spolupráci v rámci projektu 
"Zvýšení efektivity fungování města Liberec a Dopravního podniku 
města Liberce" financovaného z OP LZZ 

  
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit 
uzavření smlouvy. 
           

T: ihned
 

502/10 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové 
sady 1" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 



uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem. 
 

T: ihned
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
447/09 Stav veřejné komunikace - spojka mezi Lučanskou a Lukášovskou ulicí 

- podnět občanů 

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

zajistit zpracování  projektové studie na opravu předmětné komunikace, 

Termín: 30. 6. 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 
2. 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 „Polní ul.- Otočka a 
zastávka autobusů MHD“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu 
o dílo,      

KT: 30. 6. 2010

 
232/10 Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku 
3. 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 „Ul. Na Bídě - 
Cyklostezka a úprava chodníku“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou 
smlouvu o dílo,      

KT: 30. 6. 2010

 
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: 
 

2. 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 „Horská ul. – zřízení přechodu pro 
chodce“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,      

KT: 30. 6. 2010



 
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: 
 

3. 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 „Lukášovská ul. – oprava propustku“, a 
následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,      

KT: 30. 6. 2010

 
284/10 Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující   

Založení projektu a  schválení realizace stavby 

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

4. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací 
dokumentace pro realizaci akce“ výběr dodavatele stavebních prací na akci „Sídliště 
Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující“ a následně s vítězným uchazečem 
uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,      

KT: 30. 6. 2010

 
300/10 Plán oprav schodišť na rok 2010  

Založení projektu a  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 „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 
2010“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,      

KT: 30. 6. 2010

 
386/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Skladová plocha na Otavské ulici: schválení nájemní smlouvy 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o nájmu a 
následně zajistit skladování upotřebitelných materiálů ze staveb komunikací 
v majetku města Liberec,   

T: neprodleně
 

393/10 Oprava komunikace SNP v Liberci  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, 
realizace stavby 

  



Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1.  předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušného rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava komunikace SNP“ – 
stavební realizace, a to vítězi výběrového řízení, společnosti  STRABAG a.s., IČ 608 
38 744, se sídlem,  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 

T: ihned

2.  ostatním uchazečům o veřejnou  zakázku zajistit odeslání příslušného oznámení, 
že jejich zakázka nebyla vybrána jako nejvhodnější, 

T: ihned

3.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava komunikace SNP“ – stavební 
realizace, předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení se 
společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem,  Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha k  podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

T: 30. 6. 2010– kontrolní
 

433/10 Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou 
školu. Schválení vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na 
dodavatele stavebních prací. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek výběrového řízení  

Termín : neprodleně
 

448/10 Schválení přijetí dotace na projekt 

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

2. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, předložit přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 24. 6. 2010
 
       2. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU vypsat             
výběrové řízení na administrátora projektu 

T:červen 2010
 

455/10 Schválení přijetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního 
podniku města Liberce  

3.  Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, předložit přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 24. 6. 2010
4.  Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, realizovat 
projekt. 



T: červen 2010

 
463/10 Pronájem nebytových prostorů v objektu ul. Frýdlantská 285/16, 

Liberec 1 (bývalé kino Varšava) - prostor restaurace "Maškovka"   

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s předem určeným 
zájemcem. 

                                              Termín:  červen 2010, s účinností smlouvy od 1. 7. 2010
 

464/10 Pronájem nebytových prostorů v objektu ul. Frýdlantská 285/16, 
Liberec 1 (bývalý biograf Varšava) - prostor bývalého balkonu a lóží - 
tzv. Barrandoff   

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s předem určeným 
zájemcem. 

                                              Termín:  červen 2010, s účinností smlouvy od 1. 7. 2010
   

465/10 Pronájem nebytových prostorů v části areálu výstaviště pro účely 
prodeje nábytku a bytových doplňků, výstavní a prodejní činnosti a 
pořádání kulturních a společenských akcí 

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,  
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy. 

 

Termín:  červen 2010, s účinnosti smlouvy od 1.7.2010

 

 
 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
381/08 Projekt Liberec - otevřené město; zpráva o situaci a další postup 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
- zajistit realizaci jednotlivých subprojektů projektu Liberec – otevřené město vč. 
vypracování a předložení žádostí o podporu z relevantních dotačních programů. 

T: ihned
 

 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
10/10 Neptunova kašna – stavební realizace 

Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, zajištění 
odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po vyhodnocení výše uvedených výběrových řízení uzavřít smluvní dokumenty s 
vítěznými uchazeči a akci realizovat. 



Termín: 30. 7. 2010
 

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 
 

3. po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací zajistit řádnou realizaci akce, 

T: 07-10/2010

 
  

389/10 Obchodní ulice – úprava odvodnění  

Založení projektu a  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 „Obchodní  ulice – 
úprava odvodnění“,      

 KT: 31. 7. 2010

390/10 Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší  

Založení projektu a  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 „Valašská ulice – 
úprava přístupu pro pěší“,    

KT: 31. 7. 2010
 

485/10  „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění 
motorových vozidel Statutárního města Liberce“ - Návrh vyhlášení 
zadávacího řízení 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky: 
zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy se společnosti Compet Consult s.r.o. 
na zajištění činnosti související s odborným a organizačním zajištěním průběhu 
zadávacího řízení; 

T: 31.7.2010
 

495/10 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,  

T: 20.7.2010 kontrolní
 

496/10 Revitalizace Soukenného náměstí 

Stavební realizace akce „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“ – 
schválení výběru dodavatele díla 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
           na akci „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“ zajistit odeslání výzvy            
k předložení nabídkové ceny na realizaci díla  a návrhu smlouvy o dílo panu MgA. Aleši 
Johnovi, bytem Sobčice 14, PSČ 508 01, IČ 752 68 868, 

T: neprodleně

 
499/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Implementace 

moderních metod procesního a projektového řízení“  v rámci projektu 
"Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a 
Dopravního podniku města Liberce"  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb. 
 
          T: ihned

 

503/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb "Zpracování koncepce 
veřejné dopravy ve městě Liberec" v rámci projektu "Zvýšení 
efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku 
města Liberce". 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb. 
 

 

504/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Konzultační 
společnost pro zavedení procesního a projektového řízení“ v rámci 
projektu "Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím 
zřizovaných či založených organizací" financovaného z OP LZZ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb. 
 

505/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb "Analýza procesů a 
jejich optimalizace" v rámci projektu "Zvýšení efektivity fungování 
Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce". 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb. 

 
 

 



 
 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
192/10 Převzetí dopravních značek na místních komunikacích v Liberci do 

majetku Statutárního města Liberec 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
administrativně a technicky zajistit převzetí výše uvedeného majetku, 

Termín:  30. 6. 2010
 

 
394/10 

Žitavská – oprava ulice  

Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1.  na akci „Žitavská – oprava ulice“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 
smlouvy o dílo a nabídkové ceny na realizaci výše uvedené akce  firmě Strabag a.s., 
Praha 5 – Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ 60838744, 

T: 30. 6. 2010 - kontrolní 
 

397/10 Harmonogram přípravy rozpočtu města  a řízených organizací na rok 
2011 a rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 

Ing. Čeňku Svobodovi , vedoucímu odboru ekonomiky 
pro zajištění přípravy a schválení rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2011 
a rozpočtového výhledu na  roky 2012 – 2015  dodržení termínů schváleného 
harmonogramu a předložení návrhu rozpočtu města na posledním zasedání 
zastupitelstva města v roce 2010. 

 

453/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci 
"Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace do úrovně studie 
(stavebního programu). 

Termín: do 30. 9. 2010

 
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

 



 
 


