
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 27.1. 2011 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za III. a IV. čtvrtletí 2010 

 

Zpracoval: Jana Bederková , organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 162 

Schválil: vedoucí oddělení  

 tajemník MML Miroslav Křepel, pověřen zastupováním funkce tajemníka 
MML 

Projednáno: Miroslav Křepel, pověřen zastupováním funkce  tajemníka 
MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Mgr. Jan Korytář, 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 III. a IV. čtvrtletí 2010 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: 



168/10     Návrh na zřízení příspěvkové organizace – Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, 
příspěvková organizace 

           T:02/2011 

 

      
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ČERVENCI 2010 

 
139/10 

 

Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  

učinit veškeré právní kroky potřebné k podpisu obou smluvních dokumentů. 

Termín: 31. 7. 2010

Splněno  

 

 
140/10 

 

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 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-
kových ke čtyřem bytovým objektům v lokalitě U Sila.  

T: 31. 7. 2010

 Splněno  

 

 
153/10 

 

 

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

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: 07/10 

Splněno  
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140/10 

 

 

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 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-
kových ke čtyřem bytovým objektům v lokalitě U Sila.  

T: 31. 7. 2010 

 
 Splněno  
  
  
 

 

150/10 

 

 

 

 

 

 

151/10 

 

 

 

 

 

 

153/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 
Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Martina Sloupa  

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  

uzavřít splátkový kalendář na 2 roky s panem Martinem Sloupem.  

 
Splněno  

 

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, 

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

T: neprodleně 

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: 07/10 

Splněno  
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154/10 

 

 
 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových or-
ganizací 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

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

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, 
náborové a propagační akce 

 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

a) seznámit žadatele o dotace ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce s usnesením Zastupitelstva 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  
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160/10 Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změnu čerpání Fondu pro financová-
ní 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 roz-
voje kulturních příspěvkových organizací 

 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

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

Termín: neprodleně 

 

 
  Splněno  

 

163/10 Návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kul-
turních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje škol-
ských příspěvkových organizací a jejich čerpání 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  

- zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace 
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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 kriminality 
pro rok 2010  

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

zajistit realizaci výše uvedených projektů,  

T: průběžně 

 

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 Městskou po-
licii Liberec. 

T: průběžně 

 

 

 
 

 Splněno  

166/10  Schválení přijetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního pod-
niku 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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 Splněno  

 

 

 

 

  
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. 

 

 Splněno 

  

 
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  
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

SRPNU 2010 

 
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.   zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec ve 3. kole 2010 za reprezentaci města v roce 2009 včetně pro-
placení schválených dotací;  

T: 31. 8. 2010 

Splněno 

 

 
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, 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací na pravidelnou sportovní čin-
nost v roce 2010 včetně proplacení schválených dotací.  

T: 31. 8. 2010 

 
  Splněno  
  
  
  
  
 

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

 
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 

Nový kontrolní termín je 08/2010.   
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 Splněno  
  

 

 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ZÁŘÍ 2010 

 
  
 

 

158/10 

 

 

Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z 
Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo 
roku 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. a 4. vyhlášeného kola dotací z Fondu 
pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupi-
telstva města Liberec, 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolu-
práci Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na zá-
kladě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

 T: 15. 9. 2010 

Splněno  
 

 

 

 

 

188/10 

 

 

 

 

 

 
Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Rudolfa Štveráka 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít splátkový 
kalendář na 3 roky s panem Rudolfem Čtverákem.  

 

Splněno  
 

 

 

 

 

 

 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. řádné kolo 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
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191/10 

a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. řádného kola dotací roku 2010 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec, 

T: neprodleně 

 

b) 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: 12/2010 

  
 Splněno  

 
    
196/10 Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt 

"Druhá etapa úprav VKP Příkrý vrch v Ruprechticích" 

 

 

Milanovi Šírovi, náměstku primátora, zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce. 

T: 25.9.2010 

 Splněno  

 

 
198/10  Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje  

 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci 
výše uvedeného projektu  

T: průběžně 

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou po-
skytovanou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 32.000,-Kč do 
nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec. 

T: průběžně 

 

 Splněno  

 
 

 

199/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na projekt 

„Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ 
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 Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětné smlouvy. 

 
 Splněno  

 

 

 
200/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

ZŠ Lesní-škola pro Evropu v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

 

 

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

 

 Splněno  
 

 

 
201/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

ZŠ Lesní-úprava parteru v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

 

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

 

 Splněno  
 

 
 

202/10 Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětných darovacích 
smluv. 

 
 Splněno  

 

 

 
206/10  Vydání 39. změny územního plánu města Liberec 
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Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 

1) zajistit oznámení o vydání 39. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 

2) zajistit  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 

 

 Splněno  

 

 

 

 
207/10  Vydání 43. změny územního plánu města Liberec 

 

  Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 43. 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 

 

 Splněno  

 

 

 
208/10  Vydání 45. změny územního plánu města Liberec 

 

 

 Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 45. 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 plánová-
ní a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 
 Splněno  
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209/10  Vydání 46. změny územního plánu města Liberec 

 

  Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 46. 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 

 

 Splněno  
 

 
210/10 Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběr-

ná komunikace 

 

  Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 48B. 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 

 

 

 Splněno  

 

 

 
211/10  Vydání 53. změny územního plánu města Liberec 

 

  Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, 

1) aby  zajistil oznámení o vydání 53. 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 
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212/10 Zadání 66. změny územního plánu - strategická změna - Sportovní areál Ješ-

těd 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v pro-
cesu pořizování 66. změny územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně 

 Splněno  
 

 

213/10  Nové názvy ulic 

 

  1. Ing. Luboru Franců, správci registru názvů veřejných prostranství, 

provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Li-
berce a ostatní organizace o nových názvech ulic 

T: ihned 

 

 
 Splněno  

 

 
215/10  Darování požární techniky    

  Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit  předání daru obci Nová 
Ves. 

 T: do 30.9.2010 

 
 Splněno 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

ŘÍJNU 2010 

 
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 uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního 

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

T: 31. října 2010 

 
 Splněno  
  
 

 

189/10 

 

 

Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku 2010 

paní 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: 10/10 

Splněno  
 

 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

LISTOPADU 2010 

 
157/10 

 

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, 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutár-
ního města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce včet-
ně proplacení schválených dotací. 

T: 11/2010 
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 Splněno  
  
  
 

 

190/10 

 

 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního měs-
ta Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statu-
tárního města Liberec - 2. kolo roku 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora, 

a)zajistit seznámení  všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupi-
telstva města Liberec  

 

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

T :  30.11.2010 

Splněno  

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

 

 
48/08 

 

Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 

v souladu s čl. IV, odst. 4.2. kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 využít předkupního 
práva Statutárního města Liberec z titulu porušení závazku  dle čl. IV, odst. 4.1. kup-
ní smlouvy kupujícím, 

                                                                                                                      T: 02/2008  

 

Částečně splněno  

 

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

fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, nábo-
rové a propagační akce 

 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce včetně propla-
cení schválených dotací. 

 Splněno         T: 11/201 
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA s termínem kontroly v měsíci 

PROSINCI 2010 

 
21/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010 

Ing. Marii V o z o b u l o v é, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,  

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

    

                                                                                                           T:  12/2010 

 

Kontrola 1-2 splněno 

Kontrola 3 – nesplněno  

 

 
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, 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 4. kole 2010 na investiční akce v roce 2010 včetně proplacení 
schválených dotací.  

T: 31. 12. 2010 

Splněno  

 

 

 
  
  
 

 

191/10 

 

 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. řádné kolo 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
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b) 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: 12/2010 

 
 Splněno  
 

 
 
 
228/10 

 

 

 
 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, 
mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou 
školou J. A. Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 

a) zajistit seznámení žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu pod-
pory provozu 

mateřských škol na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není Statutární 
město 

Liberec, s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

b) zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz ma-
teřských škol 

T: prosinec 2010 

c) zařadit částku ve výši 578.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2011. 

T: prosinec 2010 

 
  Splněno  
 

 

 

 

230/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací na dodávku vybavení interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, 
Liberec, příspěvkové organizace 

 

  Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci uvedené akce. 

Termín: prosinec 2010 

 

 Splněno  
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231/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace  procesů 
hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML 

 

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětné smlouvy. 

  

 Splněno  

 

 
237/10  Zřízení finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

tajemníkovi MML zajistit podmínky pro fungování jednotlivých výborů včetně 
jmenování nového tajemníka. 

Termín: ihned 

 Splněno  

 

 

 

 
240/10  Přehodnocení seznamu majetku města určeného k provedení dražeb  

dobrovolných 

1) radě města, přehodnotit seznam majetku města určeného k provedení veřejných 
dražeb dobrovolných a předložit zastupitelstvu upravený seznam majetku určené-
ho k provedení dražeb dobrovolných a zprávu o návrhu využití nedraženého ma-
jetku v budoucnu 

 

2) primátorovi města, oznámit dražebníkovi seznam nemovitostí, které budou 
předloženy zastupitelstvu města k vyjmutí z privatizace. 

 

 Průběžně plněno  

 

 

 
241/10  Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec 

tajemníkovi MML, zajistit podmínky pro fungování výborů včetně jmenování je-
jich tajemníků. 

Termín: ihned 
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 Částečně splněno 

  

 

 
242/10 Návrh dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 uzavřené mezi Statu-

tárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s. r. o. 

1. Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 

zajistit uzavření Dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 s Petrem 
Vostřákem, jednatelem Kulturních služeb Liberec, s.r.o. 

T:12/2010 

 

 Splněno 

 

 
243/10 Uzavření smluv o  poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření smluv s žadateli o po-
skytnutí dotace na provozní náklady na stravování. 

 Splněno        prosinec 2010 

  

 

 
244/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací na akci "ZOO Liberec - zastřešení posezení u restaurace GIBON" 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 

zajistit realizaci uvedené akce 

      Termín: neprodleně 

 

 

 Splněno  
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