
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 27. 1. 2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc září, říjen, listopad a 
prosinec 2010 

 
Předkládá:  Miroslav Křepel, pověřený zastupováním tajemníka MML 

  

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
září, říjen, listopad a prosinec 2010 

 

V měsíci  z á ř í  2010  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
 334/10 Zřízení stálé expozice věnované libereckým podzemním objektům a 

civilní  

obraně v prostorách krytu CO Lucemburská 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
- zajistit výrobu a umístění stálé expozice v prostorách zpřístupnění krytu CO 
  Lucemburská  
- zpřístupnit expozici veřejnosti 

 Termín: 9/2010 
 

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: 
2.následně, po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, 
předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení včetně návrhu 
finančního zajištění akce, 

KT:  09/2010 
 

413/10 Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného 
majetku Statutárního města Liberec na příspěvkovou organizaci 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec a příspěvkovou organizaci 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb zajistit účetní 
převod majetku na příspěvkové organizace 

   T: 09/10 
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 
449/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci 
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"P řestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu 
v Liberci" 

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

Termín: do 30. 9. 2010 
 

451/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Pavilon 
leknínů Botanické zahrady Liberec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace. 

Termín: do 30. 9. 2010 
 

452/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci 
"Modernizace divadla F. X. Šaldy" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace. 

Termín: do 30. 9. 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 
 

454/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci 
"Volno časové plochy Liberec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace. 

Termín: do 30. 9. 2010 
 

480/10 Výběrové řízení na prodej souboru pozemků 

„Letišt ě Liberec“ – vyhodnocení 

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí: 
předložit Radě města návrh majetkoprávní operace Prodej souboru pozemků „Letiště 
Liberec“ 

                                                                                                       T: 30.9.2010 
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494/10 Záměr přesunu služebny Městské policie Liberec 

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

T: do 30. 9. 2010 

 
495/10 Revitalizace Soukenného náměstí  

Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 

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

T: 09/2010 

 

 
497/10 Revitalizace Soukenného náměstí 

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce distribučního 
zařízení ČEZ 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření a podpis příslušného smluvního dokumentu, 
 

T : 09/2010 - kontrolní 

 
501/10 Založení projektu - "Odborné vzdělávání sociálních pracovníků" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU zajistit 
zpracování dotační žádosti projektu „Odborné vzdělávání sociálních pracovníků“ a 
její podání do výzvy poskytovatele dotace. 
 

T: 17.9.2010 
 

506/10 Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů  

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, připravit a 
následně předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č.j. 6/07/0202 
k podpisu. 

Termín : 09/2010 

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

Termín : 16.9.2010 

 

 
507/10 OC FORUM  –  majetkoprávní vypořádání 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
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předložit návrh majetkoprávního vypořádání mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ 27643191, se sídlem Olivova 
4/2096, 110 00 Praha 1, ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín:16.09.2010 
 

508/10 Městský fond rozvoje  bydlení – přijetí daru inženýrské sítě (splašková 
kanalizace) v k.ú. Starý Harcov 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávní operace 
ke schválení zastupitelstvu města.      
   

Termín : 16.9.2010 
 

509/10 Návrh územního plánu – přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 9/2010 
 

510/10 ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08007913 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 17.6.2010  a přijetí dotace ke 
schválení zastupitelstvu města,              

T: 9/2010 
 

 
515/10 Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - majetkoprávní 

vypořádání 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávních operací 
ke schválení zastupitelstvu města.      
   

Termín : 16.9.2010 
 

516/10 Žádost společností REAL SPACE s.r.o. 

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,  
uzavřít se společností REAL SPACE s.r.o. příslušný dodatek č. 1.  ke Smlouvě o 
nájmu  a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033.   

Termín: 9/2010 
 

 
522/10 Na Ladech – oprava komunikací 
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Dodatečné práce – JŘBU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
  
3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2011 zařadit 
požadavek na příslušnou částku zajišťující finanční pokrytí všech činností, prací a 
dodávek související s přípravou a realizací akce 

T: 30.9.2010 – kontrolní 

 
523/10 Jungmannova - stavební  úprava křižovatky 

Zrušení usnesení č. 280/2010, návrh na vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací 
dokumentace pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Jungmannova - 
stavební úprava křižovatky“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení 
výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací,  

T : 09/2010 – kontrolní 

 
524/10 Přístup pro pěší - ul. Valašská Liberec   

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, 
realizace stavby 

 
3.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úprava přístupu pro pěší ul. Valašská 
Liberec“ – stavební realizace, zajistit podpis smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
řízení se společností JOSTAV spol. s r.o.,  IČ 477 85233, se sídlem: Studánecká 74, 
463 03 Stráž na Nisou, a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

T: 30.9.2010 – kontrolní 

 
525/10 Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 

Založení projektu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
3. zajistit odeslání dílčí odpovědi manželům Janě a Miroslavovi Kučerovi, zástupcům 
obyvatel Liberce - Harcova, Lukášovská 70, Liberec dle přiloženého návrhu, 

T: 10.9.2010 
527/10 Oprava mostu Cidlinská 

Zrušení realizace projektu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 
1. podat návrh odboru majetku města na prodej části komunikace Cidlinská umístěné 
na p.p.č. 192, 207 a 117 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec v úseku vedoucím 
bývalým areálem „Obnovy“, včetně stavby mostu přes Harcovský potok na 
komunikaci Cidlinské,  

T : 30. 9. 2010 
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530/10 Park mezi ulicemi Americká a Chodská 

Petice za řešení problémů související se znečištěním parku odpadky, 
hlučností a devastováním zeleně 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání odpovědi autorům petice, 

T: 10.9.2010 

 
532/10 Majetkoprávní operace 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh na prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy ke schválení 
zastupitelstvu města                                                                                                        
                                                                                             T: 16. 9. 2010 

 
534/10 Smlouva o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace 

s příslušenstvím 

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

T: 16.9.2010 

 
539/10 Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných 

dle zákona č. 26/2000 Sb. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit návrh úpravy nejnižších podání dále uvedených pozemků ke schválení 
zastupitelstvu města.                          

T:16.9.2010             

 
542/10 Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec pro rok 

2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4  
Statutárního města Liberec na rok 2010 zastupitelstvu města dne  16. 9. 2010 ke 
schválení 

 

543/10 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního 
města Liberec za I. pololetí 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne  16. 9. 2010. 

 
545/10 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku 2010 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení  
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T: 16. 9. 2010 
 

546/10 Přidělení bytu pro příjmově vymezené občany osobě se zdravotním 
postižením 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Matičkou Stanislavem 

T: září 2010 

 
548/10 Přidělení bytu zvláštního určení 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Kmínkovou Pavlínou  

T: září 2010 

 
549/10 Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení 

 
1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní 
smlouvu s Böhmem Ottou, Feriovou Žanetou, Mlatečkovou Stanislavou, Patovou 
Markétou, Greplovou Ivetou, Cverčkovou Zdeňkou, Svobodou Michalem a Půtou 
Tomášem.   

 T: září 2010 
  

2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, vydat pokyn 
k sepsání nájemní smlouvy s Martincem Stanislavem, Menčíkem Zdeňkem 

 T: září 2010 

 
550/10 Přidělení ubytování nízkého standardu a prodloužení smlouvy o 

ubytování nízkého standardu 

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
    uzavřít smlouvu o ubytování s Česárovou Růženou    

  T: září 2010 
  
2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
    uzavřít dodatek ke smlouvě s Babiakovou Emílií, Piskorem Richardem,  
    Profousem Lubomírem, Džurbanovou Annou a Grundzou Pavlem   

   T: září 2010 
3) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,   
    neprodloužit dodatek smlouvy o ubytování panu Telvákovi 

   T: září 2010 
 

551/10 Výměna bytů v domech s pečovatelskou službou 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní 
smlouvy 
s Dřevojánkovou Gertrudou, Hlaváčkovou Alicí a manželi Kamenskými, Jiřinou a 
Jaromírem 
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T:  září 2010 

 
553/10 Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat nájemce o jednostranném zvýšení nájemného z bytu 

T: 30.9.2010 
 

554/10 Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Rudolfa Štveráka 

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, 
předložit do zastupitelstva města ke schválení prodloužení splátkového kalendáře 
pana Rudolfa Štveráka.  

T: 16.9.2010 
 

556/10 Žádost o přechod nájemního práva bytu pro příjmově vymezené občany 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvu s Novákovou Janou  

T: září 2010 
 

 
557/10 Žádost o přechod nájemního práva 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Netušilem Stanislavem  

T: září 2010 

 
559/10 Hospodaření s byty ve vlastnictví SML - nová pravidla pro přidělování 

bytů standardních, startovacích, s věcně usměrňovaným nájemným a 
bytů pro příjmově vymezené občany 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
zveřejnit pravidla pro přidělování standardních, startovacích, s věcně usměrňovaným 
nájemným a bytů pro příjmově vymezené občany a postupovat dle nich při vyřizování 
žádostí o tyto byty. 

T: 1.9.2010 

 
563/10 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 16.9.2010 

 
564/10 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009 
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Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 16. 9. 2010 

 
571/10 Smlouva o nájmu movitých věcí 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
podepsání smlouvy o nájmu       
   

T : září 2010 

 
573/10 Změna zápisu Základní školy praktické a Základní školy speciální, 

Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, v rejstříku škol a školských 
zařízení   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit změnu 
v rejstříku škol a školských a zařízení 

T : září 2010 
 

579/10 Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změny čerpání Fondu pro 
financování rozvoje kulturních 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 : 16. 9. 2010 
 

581/10 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2009 

 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

 T: 16. 9. 2010          

 
582/10 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo roku 2010 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2010 v celkové výši 725 600,- 
Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

 T: 16. 9. 2010 
 

583/10 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria 
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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: 10.9.2010 

 
585/10 Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na 

projekt "Druhá etapa úprav VKP P říkrý vrch v Ruprechticích" 

p. Milanu Šírovi, náměstku primátora předložit přijetí dotace Zastupitelstvu města 
Liberce 

  T: 16.9.2010 
 

586/10 Schválení záměru realizace akce Zahrada vzpomínek 

Návrh na vyhlášení   výběrového řízení - podlimitního otevřeného 
zadávacího řízení     

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb : 
1. V souladu s přijatým návrhem „ Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení , 
administraci a  vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací 
a sadových úprav na akci „ Zahrada vzpomínek“                                                                                      
 

T: 09/2010 
 
2.Zajistit uzavření mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a sadových úprav                                
 

T: 15.9.2010 
 

593/10 Návrh na vydání 38. změny územního plánu města Liberec – hromadná 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 38. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 

 
594/10 Návrh na vydání 39. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 39. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstvu 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 
 

595/10 Návrh na vydání 43. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 43. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 
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596/10 Návrh na vydání 45. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 45. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 

 
597/10 Návrh na vydání 46. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 46. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 
 

598/10 Návrh na vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová 
městská sběrná komunikace 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 48B. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 
 

599/10 Návrh na vydání 53. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora, předložit návrh 53. změny územního 
plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec. 

T: 16.9.2010 
 

600/10 Předložení Zadání 66. změny územního plánu ke schválení 
v zastupitelstvu města 

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

                                                                                            Termín: 16. 9. 2010 

 
602/10 Projekt "Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého 

kraje 
II", zm ěna názvu na "Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání 

Ing Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit podpis 
partnerské smlouvy . 

T: 09/2010 
 

603/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt 

„Rozvoj klí čových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých 
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ZŠ“ 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit schválení uzavření předmětné 
smlouvy a přijetí dotace k projednání zastupitelstvu města. 

T: 16.9.2010 

 
604/10 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, předložit schválení uzavření předmětné 
smlouvy a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 16.9.2010 
 

605/10 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt 

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

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

T: 16.9.2010 
 

610/10 Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem v rámci projektu "Revitalizace m ěstských lázní na 
galerijní objekt" 

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

T: 16.9.2010 

 
618/10 Finanční dary obcím postiženým povodněmi 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit smlouvy k projednání 
zastupitelstvu. 

T: 09/20010 
 

624/10 Metodická pomoc Ministerstva vnitra ve věci obecně závazné vyhlášky 
SML č. 3/2009, o veřejném pořádku 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města předložit návrh na zrušení části tohoto 
obecně závazného právního předpisu zastupitelstvu města.  

 T: 16. 9. 2010 

 
626/10 Dar obci Chotyně - nadbytečná cisternová automobilová stříkačka Škoda 

706 RTHP z JSDH Karlinky 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec zajistit předložení 
návrhu darování tohoto majetku ke schválení zastupitelstvu města. 
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Termín: 9/2010 
 

627/10 Žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku Armády ČR 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec ve spolupráci 
s oddělením            
krizového řízení předložit zpracovanou žádost na Ministerstvo obrany ČR, sekce 
správy majetku, odbor nakládání s nepotřebným majetkem; 

Termín: 9/2010 

 
631/10 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické služby města 

Liberce a.s. při výkonu působnosti valné hromady – projednání a 
schválení poskytnutí nepeněžního plnění v souvislosti a odstraňováním 
následků živelní pohromy. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, informovat předsedu představenstva 
obchodní společnosti Technické služby města Liberce a.s. o závěru rady města  

Termín: 15.9.2010 

 
636/10 Majetkoprávní operace 

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

T: 16.9.2010 
 

 
637/10 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 3. řádné kolo 2010                     

1) Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 3. řádné kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

T: 16.9.2010 
 

2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) uzavřít dodatek ke smlouvě č. 9/10/0214 s jednatelem Kalendáře Liberecka, spol. s 
r.o., 

T: neprodleně 
 

b) písemně seznámit Mgr. Štěpánku Kašparovou s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

 
638/10 Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2011 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pokračovat v přípravě 
rozpočtu SML na rok 2011 v souladu s Harmonogramem schváleným usnesením rady 
č. 397/2010.  
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643/10 Určení postupu a způsobu vyplacení odměn při skončení funkčního 
období za roky 2006 - 2010 uvolněným členům Zastupitelstva města 
Liberec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, neprodleně zajistit 
příslušná opatření k realizaci tohoto usnesení. 

 
 
649/10 Přijetí věcného daru - humanitární pomoci při povodni 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat darovací smlouvu. 

T: neprodleně 
 

650/10 Poskytnutí příspěvků a dotací 

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

Termín: neprodleně 

 
655/10 Návrh změny příplatků ředitelů škol      

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, o rozhodnutí 
rady města informovat příslušné ředitele škol a zajistit vypracování nových platových 
výměrů dle důvodové zprávy.                                                                                      

T: ihned 

 
656/10 Návrh odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných 

Statutárním městem Liberec 

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

T : ihned 

 
662/10 
  

Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Založení projektu, výběr zpracovatelů projektových dokumentací a 
realizace akcí v roce 2010 

 
3.zahrnout do návrhu rozpočtu města Liberce na rok 2011 veškeré finanční prostředky 
spojené s odstraňováním následků povodňových škod na komunikacích včetně 
příslušenství 

T:  30.9.2010 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

217/10 Provedení preventivní asanace dřevokazných hub v půdních 
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prostorách budovy Lázní císaře Františka Josefa I. (Masarykova ul., 
č.p. 723/14, Liberec 1) 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
- projednat a zajistit v rámci 2. rozpočtového opatření vytvoření příslušné 
rozpočtové položky v rozpočtu oddělení správy budov a jejího finančního krytí ve 
výši 250.000,- Kč; 
- zajistit realizaci preventivní asanace v termínu duben – červen 2010 
 

378/10 Záměr pronájmu historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích n. N.  

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
- zveřejnit záměr pronájmu dle platné legislativy, 
- předložit radě města ke schválení návrh nájemní smlouvy. 

T: 06/10 

 
487/10 Stanovení kapacit mateřských škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat 
Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení 

T : neprodleně 

 
491/10 Nové názvy ulic 

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora 
předložit návrhy názvů nových ulic do zastupitelstva města Liberce ke schválení 

 
 

522/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Dodatečné práce – JŘBU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
  
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky „Na Ladech – oprava 
komunikací – dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

T: neprodleně 

 
628/10 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi Statutárního města Liberec, předložit přijetí 
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zastupitelstvu města. 

 

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

Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, 
financování 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní 
dokument s vítězným uchazečem a akci realizovat, 

                                                                                                                        
T: 31. 5. 2010 – kontrolní 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
 
189/10 

Majetkoprávní operace 

Nájem vodovodu a kanalizace  - lokalita Dolní Hanychov 

1. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
 

a) zahájit jednání s vlastníky pozemků p.č. 182/88, 182/112, 188/1 v k.ú. Dolní 
Hanychov, obec Liberec, o zřízení věcného břemene přístupu k vodohospodářským 
zařízením umístěných na těchto pozemcích a po dokončení jednání předložit radě 
města ke schválení příslušný návrh majetkoprávní operace, 

                                                                                            T : kontrolní: 30. 9. 2010  

 
547/10 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní 
smlouvy 
s Mužákovou Jindřiškou, Karlem Oldřichem, Hýbnerovou Věrou, Parkánem Pavlem, 
Hubeňákovou Jarmilou, Zourkovou Věrou, MUDr. Nejedlým Luďkem, Machem 
Jaromírem, Matějkovou Annou 

T:  září 2010 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
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: 
2.po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce, 

                                                                                          T:  30. 9. 2010 - kontrolní 

 
442/10 Projekt pěstebních opatření pro zajištění stability systému zeleně a 

provozní bezpečnosti - Liberec-schválení finančního a obsahového rámce 
projektu a podání žádosti na spolufinancování z EU  

Ing.Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
zajistit požadované odborné přílohy k žádosti 

                                                                                                   T: 9/2010  
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450/10 Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Rozšíření 

využití budovy liberecké radnice" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit 
realizaci potřebné předprojektové dokumentace. 

                                                                             Termín: do 30. 9. 2010 
 

 
 
659/10 Revitalizace Soukenného náměstí – realizace  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

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

1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o: 

• vyloučení pěti  uchazečů z další účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace , a to uchazečům: 

o SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 
250 18 094Integra stavby a.s., IČ 250 14 391 se sídlem Hrádecká 156, 460 
01 Liberec 33,  

o CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1 148, 251 01 Říčany,  IČ 499 
73 215, 

o EUROVIA  CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 452 
74 924, 

o STRABAG a.s.,  se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 608 
38 744, 

o Gardenline  s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 272 
63827,  

• výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace zhotovitel stavby, a to 
vítězi řízení společnosti SYNER, s.r.o., IČ 482 92 516, se sídlem Dr. Milady 
Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, 

T: ihned 

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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. 

 

352/08 Strategie dalšího provozu a rozvoje IS SML s důrazem na připravenost 
pro projekt „Otev řené město“ 
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JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, 
aby ve spolupráci se správcem IS MML připravil a navrhl strategické změny IS 
MML nutné k implementaci opatření projektu Otevřené město či snižující náklady 
na běžný provoz systému. 

 
332/10 Strategie rozvoje informačního systému SML 

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

                                                                                                      T: průběžně 

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
635/10 Dodatek ke 4. rozpočtovému opatření Statutárního města Liberec pro 

rok 2010 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
4  
Statutárního města Liberec na rok 2010 zastupitelstvu města dne 16. 9. 2010 ke 
schválení. 

 

629/10 Prodej souboru pozemků „Letišt ě Liberec“ 

Ing. Jiřímu Kittnerovi,  primátorovi města, předložit návrh majetkoprávní operace 
Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“  ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín : 16.9.2010 

V měsíci   ř í j n u  2010  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,  
zajistit výmaz společnosti Liberecké výstavní trhy, a. s., v likvidaci, IČ: 
49902725, se sídlem Liberec 1, Masarykova 24 z Obchodního rejstříku. 

                                                                                     Termín: 31. 10. 2010 
 

84/09 Návrh na uzavření mandátních smluv na řízení projektů EU 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů:  
do návrhu rozpočtu 2011 zařadit  částku pokrytí nákladů spojených s úhradou 
služeb v roce 2011 ve výši Kč 58.620 Kč, 

Termín (kontrolní): 10/2010 

 
134/10 MŠ Klíček-realizace úspor energie 

MŠ Kyti čka –realizace úspor energie 

Způsob financování projektů podpořených z Operačního programu 
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Životního prostředí 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit vlastní zdroje na 
spolufinancování a částečné předfinancování projektů do rozpočtu města – odbor 
školství, kultury a sportu a odbor rozvojových projektů v příslušných letech 2010, 
2011 

                                                                                 T: říjen 2010- kontrolní 
 

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.po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce, 

                                                                        
KT :  30. 10. 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: 
po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce 

                                                                                KT:  30. 10. 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. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce, 

                                                                                 KT:  30. 10. 2010 

 
284/10 Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující   

Založení projektu a  schválení realizace stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce, 

                                                                                  KT:  30. 10. 2010. 
 

299/10 Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2009 – 2010 ve městě Liberci 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s TSML a.s. zpracovat  operační plán zimní údržby 2010 – 2011 
místních komunikací ve vlastnictví města Liberce a předložit ho ke schválení radě 
města, 

                                                                Termín: 15. 10. 2010 
 

300/10 Plán oprav schodišť na rok 2010  
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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, 

                                                                                                                
KT:  30. 10. 2010 

 

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

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit hlavní 
mostní prohlídky a statické přepočty zatížitelnosti na mostních konstrukcích 
v majetku města Liberec v roce 2010,   

                                                                                           T: 30. 10. 2010  
 

347/10 IPRM Rochlice – revitalizace území 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit zpracování a podání projektové žádosti k poskytovateli dotace 

                                                                                                        
T: kontrolní 10/2010 

 

388/10 Přeložky veřejného osvětlení spojené s opravami vedení NN 

Realizace akce 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
2.zajistit stavební realizaci akce akce „Přeložky vedení veřejného osvětlení spojené 
s opravami vedení nízkého napětí“,   

                                                                                            T: 30. 10. 2010 

 
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: 
4.v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2011 
nárokovat ve výdajové části rozpočtu zbývající finanční prostředky související s 
dofinancováním akce „Oprava komunikace SNP“. 

                                                                                 T: 10/2010 – kontrolní 
 

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: 
v souladu s přijatou zadávací dokumentací zajistit vyhlášení, administraci a 
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vyhodnocení zadávacího řízení „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a 
havarijní pojištění motorových vozidel Statutárního města Liberce“;  

                                                                                               T.: 31.10.2010 
520/10 Přechod pro chodce Broumovská ul. 

Založení projektu, realizace akce, dar staveb a souvisejícího vybavení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 
3. po uzavření smluv s dodavateli elektromontážních a stavebních prací zajistit v 
koordinaci s firmou 3 M řádnou realizaci díla 

                                                                                               T : 30.10.2010 
 

525/10 Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 

Založení projektu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. nárokovat v rozpočtu města Liberec pro rok 2011 finanční prostředky na 
pořízení projektové dokumentace ve stupni DZS, DSP včetně inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání územního souhlasu a stavebního povolení na předmětnou akci, 

                                                                                             T: 30.10.2010 

 
526/10 Dopravně-inženýrské studie na komunikacích ve vlastnictví města 

Liberec 

Založení projektu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit zpracování dopravně – inženýrské studie akce „Zřízení chodníku na 
Puškinově ulici 
v úseku od zastávky Českých drah po objekt mateřské školy“, 

                                                                                              
T: 30.10.2011 - kontrolní 

 
2. zajistit zpracování dopravně – inženýrské studie akce „Zřízení chodníku na 
Uralské ulici v úseku mezi ulicemi Švermova - Americká, 

                                                                                               
T: 30.10.2011 – kontrolní 

 
3. zajistit zpracování dopravně – inženýrské studie akce „Zřízení chodníku na 
Kubelíkově ulici v úseku mezi ulicemi Americká – Rovná“, 

                                                                                               
T: 30.10.2011 – kontrolní 

 
4. předložit do návrhu rozpočtu města na rok 2011 příslušné finanční prostředky na 
zpracování projektu „Dopravně –inženýrské studie na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec“  

                                                                                           T: 30.10.2010 
 

639/10 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
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obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 

2009 a způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti 
Sportovní areál 

Liberec s.r.o. 

jednatelům společnosti, Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi 
1) úhradu ztráty roku 2009 řešit: 
   a) použitím kapitálových fondů v plné výši, tj. v částce 21 121 518,- Kč 
   b) převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let v částce 3 831 047,62 Kč 
2) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období včetně provedené částečné 
úhrady 
ztráty roku 2009 do účetnictví roku 2010 
3) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního 
rejstříku 

                                                                                                 
Termín: 31.10.2010 

 

641/10 Mimořádné přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
uzavřít nájemní smlouvy  
 
1) s Janou a Pavlem Fedorčákovými, Hanou Růžičkovou, Martou Piskovou a 
Petrem Chomou 

                                                                                          T:  říjen 2010  
 

653/10 Jmenování ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu :  
 
1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Mateřské školy, Liberec, 
Klášterní 466/4, příspěvkové organizace 

                                                                                          T : říjen 2010 

 
654/10 Jmenování ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, 

příspěvkové organizace 

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

1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Mateřské školy, Liberec, 
Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace 

                                                                                        T : říjen 2010 

 
658/10 Zrušení usnesení č. 519/2010 

Darovací smlouva: General Bottlers ČR, s.r.o. 

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu, 
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T: 15.10.2010 

 
661/10 Oprava mostu Josefinino údolí 

Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene“ 

a „Smlouvě o nájmu pozemků“ 

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

                                                                                T : 10/2010 - kontrolní 
 

662/10 Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Založení projektu, výběr zpracovatelů projektových dokumentací a 
realizace akcí v roce 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1.zajistit se zpracovateli příslušných projektových dokumentací uzavření 
příslušných smluvních dokumentů souvisejících s přípravou a projektovými 
dokumentacemi včetně související inženýrské činnosti spojené s vydáním 
stavebních povolení oprav povodňových škod na komunikacích  včetně 
příslušenství ve městě Liberci, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
dle schváleného plánu oprav povodňových škod na komunikacích v roce 2010 , 

                                                                                           KT: 30.10.2010 
 

 
663/10 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: 13.10.2010 

 

645/10 Pořízení a instalace uměleckého díla "busta Vlasty Buriana" do 2.N.P. 
historické budovy radnice 

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML zajistit uzavření smlouvy o koupi a 
užití díla a úhradu ceny včetně licence 

                                                                                           T: 15.října /10 
 

514/10 Změna smlouvy se společností ELSET 

  
Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, smluvní vztah realizovat 

                                                                                           T: 10/2010 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
675/08 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 

obchodní společnosti – projednání a schválení investičních záměrů 
v areálu městského stadionu 

jednatelům společnosti, Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, 
poskytnout z pozice vlastníka areálu maximální součinnost při realizaci 
uvedených  projektů 

 
533/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch 

Statutárního města Liberec 

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města, 
předložit návrh smlouvy k podpisu      
   

                                                                                              T: neprodleně 
 

552/10 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování sociálních služeb v roce 2010 

odboru ZS ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek prověřit soulad 
platebních podmínek s platnou smlouvou u organizace „D“ občanské sdružení. 

 

572/10 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.   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury  a sportu,  
zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských 
škol č. 8/08/0519 a 8/08/0520.   

 

580/10 Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, 
schválení vypsání jednacího řízení s uveřejněním na poskytovatele 
energetických služeb. 

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
1) zajistit vypsání jednacího řízení s uveřejněním pro veřejnou zakázku 
„ Energetické úspory vybraných školských zařízení řešené metodou EPC – I.etapa“  

 
520/10 Přechod pro chodce Broumovská ul. 

Založení projektu, realizace akce, dar staveb a souvisejícího vybavení 

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

                                                                                             T: 15.9.2010 
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521/10 Oprava mostu Josefinino údolí 

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce 
distribu čního zařízení ČEZ 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření a podpis příslušného smluvního dokumentu, 
 

                                                                                 T : 09/2010 - kontrolní 
 

447/10 Schválení zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek v 
prostředí SML formou elektronického nástroje 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
zajistit ve spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných 
zakázek, realizaci elektronického zadávání veřejných zakázek v prostředí SML 

                                                                                                      
Termín: neprodleně 

 
517/10 Majetkoprávní operace  

Nájem pozemků v k.ú. Novina Liberec – parkoviště Výpřež 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. zajistit oboustranný podpis „Smlouvy o nájmu nemovitostí“ č. 
ULB/2469/SML/2010 

                                                                                           T: neprodleně 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
641/10 Mimořádné přidělení bytů ve vlastnictví SML 

      Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
      uzavřít nájemní smlouvy  
      2) s Boženou Kovářovou, Boženou Novotnou a Věrou Říhovou 
      3) s Zdenkou Rydvalovou, Andreou Trnkovou a Juliusem Karvayem 

                                                                                            T:  říjen 2010  
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
138/10 Skládka Zlaté Návrší 

Zajišťování monitoringu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1.po dokončení rekultivace skládky Zlaté návrší a vydání nového povolení 
k vypouštění odpadních vod zpracovat podmínky výběrového řízení na výběr 
zhotovitele monitoringu podzemních vod skládky Zlaté Návrší a předložit je ke 
schválení radě města,  

                                                                                           T: 30. 10. 2011  
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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.po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce, 

                                                                                          KT:  30. 10. 2010 
 

347/10 IPRM Rochlice – revitalizace území 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit realizaci a udržitelnost výsledků projektu, za respektování podmínek 
Integrovaného operačního programu, 

                                                                                          T: kontrolní 10/2010 
 

347/10 IPRM Rochlice – revitalizace území 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu rozpočtového opatření přesun a úpravu finančních prostředků 
pro realizaci stavební části projektu z rozpočtu odboru rozvojových projektů na 
odbor technické správy veřejného majetku.  

                                                                      
T: kontrolní 10/2010 

 
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: 
 
předložit do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 
2011 požadavek na pokrytí finančních prostředků souvisejících s realizací akce 
„Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“, 

T: 31.10.2010 – kontrolní. 
 

659/10 Revitalizace Soukenného náměstí – realizace  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného 
náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvy o 
dílo s vítězem tohoto řízení, společností  SYNER, s.r.o., IČ 482 92 516, se sídlem 
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4,  po jejich podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce. 

                                                                               T: 10/2010– kontrolní 
 

660/10 Revitalizace Soukenného náměstí 
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Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
ČEZ 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření a podpis příslušného smluvního dokumentu: „Smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“, 

                                                                                 T : 10/2010 – kontrolní 
 

662/10 Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Založení projektu, výběr zpracovatelů projektových dokumentací a 
realizace akcí v roce 2010 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
2.zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací 
souvisejících s odstraňováním následků povodňových škod na komunikacích 
včetně příslušenství v roce 2010, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v 
souladu s interními předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich 
vyhodnocení uzavřít příslušné smluvní dokumenty, včetně zajištění realizace 
jednotlivých akcí, 

                                                                                             KT: 30.10.2010 
 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
297/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Kanalizační přípojky: výb ěr dodavatele stavby a realizace stavby   

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Na 
Ladech –kanalizační přípojky“,   

                                                                                 T: 30. 6. 2010 - kontrolní 

 

606/10 Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce tepla a elektřiny v rámci 
projektu "Bazén Liberec" v IPRM Liberec - zóna "Lid ové sady" 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí dodávce tepla a elektřiny v rámci 
projektu „Bazén Liberec“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ s firmou Warmnis 
s.r.o.. 

                                                                                           T: ihned 

 
608/10 Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce tepla a elektřiny v rámci 

projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" v IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí dodávce tepla a elektřiny v rámci 
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projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“ s firmou Warmnis s.r.o.. 

                                                                                             T: ihned 
 

611/10 Projekt publikace Lázně císaře Františka Josefa I. 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  
- poskytnout maximální součinnost MML – odboru Koordinátor dotací EU a s ním 
spolupracujících subjektů při tvorbě publikace s pracovním názvem Lázně císaře 
Františka Josefa I.; 

                                                                                             T: průběžně 
- podepsat smlouvu s dodavatelem – tvůrcem publikace, zajišťujícím obsah 
publikace a její komplexní předtiskovou přípravu, 

                                                                                             T: bezodkladně 

 
676/09 Na Ladech – oprava komunikací 

Oprava kanalizačních přípojek 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit opravu/obnovu kanalizačních přípojek na ulicích Perlová, Studničná a Na 
Ladech, popř. jejich částí, souvisejících s realizací akce „Na Ladech – oprava 
komunikací“. 

Termín kontrolní:1. 6. 2010 

 
351/09 Most Norská – průchod 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po naplnění výše uvedených úkolů a podmínek v souladu s interními předpisy a 
postupy zajistit výběr dodavatele stavebních prací, po jeho výběru uzavřít příslušný 
smluvní dokument vedoucí ke stavební realizaci akci a následně zajistit vlastní 
realizaci akce, 

Termín kontrolní: 30. 9. 2009 
 

60/10 Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice: 
založení projektu, výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajištění 
financování 

Mimoúrov ňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem: 
výběr 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem“.   

Termín kontrolní: 31. 3. 2010 

 
137/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Schválení výsledku výběrových řízení na zhotovitele stavby a výkon 
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odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby 

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

                                                                                     
T: 30. 4. 2010– kontrolní 

 

619/10 Schválení předložení projektu "Otevřené město Liberec" do výzvy č. 9. 
Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 2.1 

v případě získání dotace, Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky 
a řízení procesů, zajistit ve spolupráci s Ing. Čeňkem Svobodou, vedoucím 
ekonomického odboru, alokaci finančních prostředků na financování a následný 
provoz projektu „Otevřené město Liberec“ při sestavování rozpočtů SML 
v následujících letech   

T:dle termínů přípravy rozpočtů 

 
387/10 Plán realizace obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních 

zařízení ve městě Liberci v roce 2010 

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

2.zajistit přípravu a uzavření dodatku č. 3  k uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem 
ELTODO CITELUM s.r.o. zohledňující nové finanční plnění obnovy veřejného 
osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v letech 2010 až 2021 
dle návrhu odboru technické správy veřejného majetku, 

                                                                                             KT: září 2010 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
517/10 Majetkoprávní operace  

Nájem pozemků v k.ú. Novina Liberec – parkoviště Výpřež 

2. zpracovat, předložit k podpisu a uplatnit žádost o převod pozemkových parcel 
číslo 697/2, 697/3 a 697/4, vše v k.ú. Novina u Liberce, obec Kryštofovo Údolí, do 
vlastnictví Statutárního města Liberec 

                                                                                  T: 30.9.2010 – kontrolní 
 

V měsíci   l i s t o p a d u  2010  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
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 640/10 Žádost o dotaci na finanční příspěvek 30.000,- Kč v rámci 
podprogramu č. 117517  "Podpory při zajišťování dočasného 
náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku 
povodně či jiné živelní pohromy" 

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit 
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj  

                                                                                              T:  30.11.2010 
 

 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: 
po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek zadávacího řízení a nejvhodnějšího dodavatele; 

                                                                                             T.: 30.11.2010 

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
611/09 Úspora spotřeby energie - projekty na zateplování základních škol-

požadavky na rozpočet města 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
zařadit do návrhu rozpočtu 2010 pro odbor školství, kultury a sportu odpovídající 
částky na realizaci projektu. 

              Termín: 31. 12. 2009 
 

717/09 Zajištění žulového masivu na p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec – Chrastavská 
ulice  

Zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit majetkové vypořádání akce „Zajištění žulového masívu“ odstranění stávající 
kamenné zítky se spoluvlastníky p.p.č. 5133, k. ú. Liberec.  

                                                                           Kontrolní termín: 30. 4. 2010 
 

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. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce, 

                                                                                          KT:  30. 9. 2010 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
580/10 Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, 

schválení vypsání jednacího řízení s uveřejněním na poskytovatele 
energetických služeb. 

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

 

                                                                                 Termín : neprodleně 
 

376/09 Schválení záměru - "Projekt p ěstebních 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 
 

676/09 Na Ladech – oprava komunikací 

Oprava kanalizačních přípojek 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po dokončení akce zajistit zpracování jednotlivých návrhů darovacích smluv 
s vlastníky kanalizačních přípojek, popř. jejich částí, a předložit je radě a 
zastupitelstvu města ke schválení 

Termín kontrolní: 1. 9. 2010 
677/09 Ostašovská ulice – akustická situace 

Návrh řešení akustické situace na ulici Ostašovská v součinnosti s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
vhodným způsobem informovat radu města o výsledcích jednání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, správa Liberec a přijatých návrzích na řešení akustické situace 
v blízkosti silnic I. třídy a místních komunikací ve vlastnictví města a na území 
města Liberec. 

                                                                   Termín kontrolní: 1. 9. 2010 
 

385/10 Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku 

Záměr výkupu pozemků – Rekonstrukce ulice Ptačí 

  
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zajistit zpracování znaleckého posudku pro potřeby dalšího jednání s vlastníkem 
pozemků, vést tato jednání a po jejich dokončení předložit radě města k odsouhlasení 
návrh majetkoprávní operace. 

                                                                       T: 30. 9. 2010 – kontrolní 
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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: 
2. následně, po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, předložit 
radě města      
ke schválení výsledek výběrového řízení včetně návrhu finančního zajištění akce, 

                                                                         

                                                                               
KT:09/2010 

 
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 
 

653/09 Návrh na uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ mezi 
statutárním městem Liberec a Jezdeckým klubem Liberec o. s.  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
zahájit činnosti a kroky směřující k naplnění zbývajících smluvních povinností města 
uvedených ve výše citované dohodě a smluvených termínech. 

Termín kontrolní: 31. 12. 2009 
 

 
 

V měsíci   p r o s i n c i  2010  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
586/10 Schválení záměru realizace akce Zahrada vzpomínek 

Návrh na vyhlášení   výběrového řízení - podlimitního otevřeného 
zadávacího řízení     

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb : 
1. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 

schválení výsledky výběrového řízení                                                                                           
 

                                                                                           T: 12/2010 
 

716/10 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 
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hrobová místa. 

                                                                                           Termín: 23.12.2010 
 

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, 

1. na akci „ Rozšíření parkovacího stání v Burianově ulici“:  

a) zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, včetně 
zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání  stavebního 
povolení (ohlášení)  

T: 31. 12. 2010 

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

T: prosinec 2010 
 

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

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

-  po schválení přijetí dotace v zastupitelstvem města zajistit realizaci  v souladu s 
podmínkami       
    pro poskytnutí dotace realizaci akce „Revitalizace přírodního koupaliště 
Kateřinky/Radčice“, 

Termín: 12/2010 
2) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
po schválení  přijetí dotace v zastupitelstvem města z  rozpočtu Ministerstva 
životního prostředí ČR zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové a 
výdajové části rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku poskytnutou 
dotaci ve výši 661.000,- Kč.  

Termín: 12/2010 
 

662/10 Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Založení projektu, výběr zpracovatelů projektových dokumentací a 
realizace akcí v roce 2010 

. 
4.vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění 
výše stanovených úkolů, 

T: rada města v 12/2010 
 

736/10 Veřejná zakázka „Revitalizace Soukenného náměstí - realizace“ - 
návrh na zrušení zadávacího řízení 

a) Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o zrušení 
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zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí - 
realizace“ a to všem uchazečům o uvedenou veřejnou zakázku a k zásilce pro 
vítězného uchazeče SYNER, s.r.o. přiložit osobní dopis primátora města.  

 Termín: Neprodleně 
 

748/10 Propojka Horní Kopečná - Majakovského 

Petice o úpravy komunikací 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit odeslání odpovědi oprávněnému zástupci 
petičního výboru a předsedovi domovní samosprávy p. Jaromíru Červovi. 

T: neprodleně 
 

751/10 Dopravní situace u ZŠ Ještědská v ul. Erbenova 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit odeslání odpovědi autorce žádosti. 

T: neprodleně 
 

752/10 Návrh řešení parkovacích stání u Domu kultury Liberec 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
seznámit vlastníka Domu kultury v Liberci s usnesením rady města Liberec a 
doporučit vlastníkovi Domu kultury před podáním žádosti o povolení vyhrazeného 
parkovacího stání na ploše zásobovacího vjezdu, a to na odboru dopravy 
Magistrátu města Liberce,  zažádat na odboru majetku města Liberce  o výpůjčku 
pozemku p.p.č. 4035/13 k.ú. Liberec včetně stavby parkoviště. 

T: neprodleně 
 

720/10 Rumjancevova ulice - vnitroblok 

Petice za vyřešení parkování 

1. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného  
    majetku, zajistit odeslání odpovědi autorům petice 

T: neprodleně 
 

723/10 Finská ul. výstavba rodinných domů na p.p.č. 412 v k.ú. Dolní 
Hanychov 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, vydat zamítavé stanovisko k výstavbě 2 rodinných 
domů (rodinného dvojdomu) na pozemku p.č. 412, v k.ú. Dolní Hanychov – žádost 
právního odboru (PR 249/10) 

T: neprodleně 
 

725/10 Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy 
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veřejného majetku, 
 

1. u akcí,   
• Oprava konstrukce vozovky a silničního tělesa v ul.Kopeckého 
• Oprava propustku a komunikace V Rokli 

 
s příslušnými dodavateli zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s 
prodlouženým termínem dokončení do 30.4.2011 a nárokovat v rozpočtu města 
Liberec na rok 2011 finanční prostředky spojené s úhradou realizace předmětných 
akcí,   

                                                                                                            T: ihned 
2. zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů níže uvedených akcí 
s vybranými dodavateli stavebních prací souvisejících s odstraněním povodňových 
škod na komunikacích, na které již proběhlo výběrové řízení s termínem realizace 
akce do 30.5.2011,  

• Oprava odvodnění Volgogradská ul. 
• Oprava zatrubnění na p.p.č 61/1 D.Hanychov 
• Úprava odvodnění v Sáňkařské ul. 
• Oprava mostu v Jahodové ul. 
• Oprava mostu v Karlovské 
• Oprava vozovky a odvodnění v  Lukášovské ul.  
• Oprava mostu ve Svárovské ulici 
• Oprava opěrné zdi v ulici U Podjezdu 

 
                                                                                                   T: ihned                  
5. zahrnout do návrhu rozpočtu města Liberce na rok 2011 veškeré finanční 
prostředky spojené s odstraňováním následků povodňových škod na komunikacích 
a pro akce, které  z důvodu klimatických podmínek nemohly být v r. 2010 
dokončeny požádat o převod finančních prostředků do r. 2011. 
                                                                                                   T:  12/2010 
                                                                                         

696/10 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít dodatek  
ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Šedým Robertem. 

                                                                                                   T: prosinec 2010  
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní  
smlouvy s Čukanem Markem, Tancošem Miroslavem, Hrabalovou Vlastou,  
Čechem Pavlem, Horváthovou Ivetou, Kracíkovou Alenou.              

                                                                                                   T: prosinec 2010 
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, dát pokyn  
k uzavření nájemních smluv s Jelínkovou Andreou a Rackem Davidem.   

                                                                                                   T: prosinec 2010 

 
 

701/10 Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek 

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit 
Ing. Jaromíru Čechovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady 
města.  
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                                                                                                             T: neprodleně 
 

648/10 Strategie města Liberce pro řízení informačních a provozních služeb 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
zpracovat a předložit dokument „Strategie města Liberce pro řízení informačních a 
provozních služeb“  

T: 12/2010 
 

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

2) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
po schválení  přijetí dotace v zastupitelstvem města z  rozpočtu Ministerstva 
životního prostředí ČR zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové a 
výdajové části rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku poskytnutou 
dotaci ve výši 661.000,- Kč.  

Termín: 12/2010 
 

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: 
4.  zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů s nejvhodnějším 
dodavatelem 

T.: 15.12.2010  

 
746/10 Návrh rozpočtového opatření č. 5 Satutárního města Liberec na rok 

2010 

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010 zastupitelstvu města ke 
schválení. 

 

T: 16. 12. 2010 
 

758/10 Uzavření smluv o  poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit materiál do zastupitelstva 
města.  

T :  22. 12. 2010  

 
704/10 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,  
předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  
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T: 16. 12. 2010 

 
711/10 Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 18 mil. Kč na akci 

"P řestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu" 

1.  Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
předložit schválení přijetí dotace ve výši 18 mil. Kč z Ministerstva financí ČR 
v rámci Programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství na akci "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, 
Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“ zastupitelstvu města 

                                                                                                
Termín: neprodleně 

 
715/10 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, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.  

                                                                                                          
Termín : 16. 12. 2010 

 
653/10 Jmenování ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 

příspěvkové organizace 

  
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu :  
 
 
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Mateřské školy, 
Liberec, Klášterní 466/4,  příspěvkové organizace 

                                                                                 T : prosinec 2010 
 

697/10 Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou 
zakázku "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu" - vícepráce 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podpis Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Dodatku č.1 
ke smlouvě o dílo č. 9/10/0030- MŠ Gagarinova. 

                                                                                                   
Termín: neprodleně 

 

737/10 Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o čerpání 
investičního fondu na opravu střechy pavilonu slonů 

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

 

738/10 Smlouva o výpůjčce panoramatické kamery 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce.      
                                                                              T: prosinec 2010  

 

739/10 Návrh Dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s.r.o. 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh Dodatku č. 11 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.      

                                                                                           T: 12/2010 
 

759/10 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací na akci "ZOO Liberec - zastřešení posezení 
u restaurace GIBON" 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora  
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací ve výši 347.893,- Kč včetně DPH ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                                                                                       Termín: 22. 12. 2010 
 

760/10 Nové platové zařazení ředitelů škol, předškolních a školských zařízení - 
nařízení vlády č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
vypracování nových platových výměrů dle důvodové zprávy.                                

                                                                                              T: ihned 
 

702/10 Stanovení výše osobního příplatku Bc. Jany Palasové, ředitelky 
Mateřské školy  "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové 
organizace             

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

                                                                                               T: ihned 
 

703/10 Stanovení výše osobního příplatku 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 nového platového výměru dle důvodové zprávy.                                                 

                                                                                               T: ihned 
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705/10 Povolení výjimky z počtu dětí stanovených §23 zákona č. 561/2004 Sb. 
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
Mateřskou školu "Klubí čko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková 
organizace, zřizovanou Statutárním městem Liberec a pro Mateřskou 
školu, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace, zřizovanou 
Statutárním městem Liberec 

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

  T: ihned 
 

706/10 Souhlas s přijetím darů pro základní školy 

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

T : ihned 
 

707/10 Souhlas s přijetím fina čních 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  
    
                                                                                                          

708/10 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

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

                                                                                                      T : ihned 
 

709/10 Návratná finanční výpomoc – Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvková organizace 

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se  Základní školou, 
Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizací 

                                                                                                      T :  12/2010 
 

710/10 Stav kroniky města Liberec za rok 2009 

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

a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky 
b) zajistit 3 výtisky originálu kroniky 
c) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2009 v trezoru Státního okresního 
archivu v Liberci.   

T: 31. 12. 2010 
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711/10 Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 18 mil. Kč na akci 
"P řestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu" 

2.  Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) zajistit realizaci akce "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, 
na mateřskou školu“ v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí ČR o poskytnutí 
dotace a jeho podmínkami v termínu stanoveném pro předání dokumentace 
závěrečného vyhodnocení akce správci programu 

                                                                          
Termín (kontrolní): 5/2011 

 
b) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu částku ve výši a ve 
výši 4,030 mil. Kč na rok 2011 v rámci čerpání Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací 

                                                                                                            
Termín (kontrolní): 12/2010 

 

713/10 Ukončení smluvního vztahu mezi společností Sitour Česká republika 
s.r.o. a Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,   
1. informovat společnost Sitour Česká republika s.r.o. o ukončení platnosti 
smlouvy ke dni  31. 12. 2010 uplynutím sjednané doby a o dalším neprodloužení 
její platnosti  

                                                                                           T: neprodleně 
 

714/10 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám 
v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2011 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
 
a) předat provozovateli seznam počtu hodin přidělených zadavatelem v rámci 
veřejné služby jednotlivým konečným uživatelům,    

                                                                                           T: neprodleně 
 

732/10 Dodatek ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě (Pavel Vodseďálek)   

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
zajistit uzavření dodatku č. 3. ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě reg. č. 
6/08/0012. 

                                                                                                   
Termín : do 31.12.2010 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
522/10 Na Ladech – oprava komunikací 

Dodatečné práce – JŘBU 
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Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
  
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní 
dokument vedoucí ke stavební realizaci akce, následně zajistit vlastní realizaci 
akce a současně o uzavřeném smluvním dokumentu a dohodnutých podmínkách 
vhodným způsobem informovat radu města, 

T: 30.9.2010 – kontrolní 

 
755/10 Smlouva o umístění reklamního zařízení 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
předložit smlouvu k podpisu.       
  

T: 31.12.2010 
 

747/09 Návrh dodatku č. I k mandátní smlouvě č. TSML 138/99 (úplné znění) 
o provozování oblasti placeného stání na území města Liberec 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit převedení finanční částky 2,0 mil. korun z provozu oblasti placeného stání 
do rozpočtu Městské policie Liberec.  

Termín: Neprodleně 
 

760/09 Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení 
Dětského centra SLUNÍČKO Liberec 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové i výdajové části odboru 
sociálních a zdravotních služeb účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve 
výši 2,000.000,- Kč. 

Termín: Po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města 
 

406/08 Projekt „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci 
v Euroregionu Nisa“ 
 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v případě přiznání dotace zařadit do rozpočtu odboru rozvojových  projektů, ve  
výdajové části rozpočtu, pro rok 2009 finanční částku ve výši odpovídající   
282.608,-- EUR. 

                                                                                           Termín kontrolní: 1/2009 
699/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na 

rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města 
Liberec na rok 2011 

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi města,  
předložit návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 
2011 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2011 
zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 22. 12. 2010  
 

700/10 PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi města,  
předložit návrh rozpočtového výhledu Statutárního  města Liberec a  řízených 
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organizací na roky 2012–2015 zastupitelstvu města. 

T: 22.12. 2010  
 

709/10 Návratná finanční výpomoc – Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvková organizace 

 
2. Ing. Janě Karbanové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
ekonomiky,  zařadit částku  Kč  851.694,62 do návrhu rozpočtu  odboru školství, 
kultury a sportu na rok 2011       
       

T:  12/2010 
 

711/10 Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 18 mil. Kč na akci 
"P řestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu" 

3. Ing. Janě Karbanové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
ekonomiky, 
založit účet u UniCredit Bank pro akci "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, 
Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“. 

                                                                                                       Termín: neprodleně 
 

474/09 Cyklostezka Liberec – Hrádek nad Nisou – III. etapa – založení 
projektu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucími odboru rozvojových projektů,  
zahájit přípravu projektu Cyklostezka Liberec – Hrádek n/N, III. etapa, a to na 
úsecích vedoucích po katastrálním území obce Liberec.  

T kontrolní: 31. 12. 2008 
 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
612/10 Založení projektu, zajištění projektové a inženýrské činnosti na akci 

"Rekreační a sportovní areál Vesec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit 
realizaci potřebné projektové dokumentace, inženýrské činnosti a zpracování 
dotační žádosti. 

Termín: do 31.12.2010 
 

  

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
698/10 Návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Divadlo F.X.Šaldy 

Liberec 

2) Ing. Janě Karbanové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, 
zařadit částku 2,951.000 Kč do výdajové části rozpočtu Statutárního města Liberec 
roku 2010 a příjmové části rozpočtu Statutárního města Liberec roku 2011. 
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                                                                T: nejbližší rozpočtové opatření roku 2010 
 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
444/09 Žádost občanů  

Stavebně - technický stav chodníků v okolí panelového domu Na 
Pískovně 644 až 666 u "hokejky" a ve Vrchlického ulici 

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

zařadit souvislou údržbu chodníků v zadní části objektu čp. 644 až 666, ul. Na 
Pískovně do plánu oprav na rok 2011, a to za podmínky dokončení prací na 
zateplování objektů panelových domů – „hokejky“, 

                                                                                   Termín: 31. 12. 2010 
 

9/10 Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí - výběr varianty řešení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po zpracování projektové dokumentace a obdržení příslušného stavebního 
povolení předložit radě města ke schválení návrh na financování této akce a návrh 
zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací. 

  Termín kontrolní: 31. 12. 2010 
 

114/10 Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací. Založení projektu, zajištění 
projektové dokumentace a příslušných povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zpracovat návrh financování realizace této akce, včetně návrhu zadávacích 

podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a oba tyto návrhy předložit ke 
schválení radě města.   

                                                                                                                
Termín: 12/2010 

 

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: 

1. zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace ve stupni DSP, DZS, 

                                                                                KT: prosinec 2010 
721/10 Spojka mezi Rubínovou a Duhovou ul. 

Dar stavby komunikace a souvisejícího vybavení 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného majetku,  
a)  „Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy“  před podpisem předložit na 
odbor právní a veřejných zakázek ke schválení,   
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T:12/2010 

 
722/10 Horská ulice - Plánovací smlouva - Viladům Horská 

Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného 
majetku, 
a) „Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy“ před podpisem předložit na 
odbor právní 
a veřejných zakázek ke schválení, 

T:12/2010 
 

736/10 Veřejná zakázka „Revitalizace Soukenného náměstí - realizace“ - 
návrh na zrušení zadávacího řízení 

 
b) Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, připravit 
s odborem rozvojových projektů primátorovi města návrh dopisu a dodatek 
k darovací smlouvě se společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. 
s prodloužením termínu plnění do 31.12.2012.  

                                                                                                        Termín: Neprodleně  

 
744/10 Jmenování hodnotící komise na dodavatele stavby “Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM Liberec – zóna “Lidové 
sady“ 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
vyhodnocení výše výběrového řízení na dodavatele stavby. 

T: ihned 
 

745/10 Jmenování hodnotící komise na dodavatele stavby “Bazén Liberec“ 
v IPRM Liberec – zóna “Lidové sady“ 

 
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení na dodavatele stavby. 

T: ihned 
 654/10 Jmenování ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, 

příspěvkové organizace 

  
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu : 
2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Mateřské školy, 
Liberec, Gagarinova 788/9,  příspěvkové organizace 

T : prosinec 2010 
 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
9/10 Nerudovo náměstí 
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Oprava povrchů náměstí - výběr varianty řešení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
zajistit dohodu o termínové realizaci a finančních spolupodílech jednotlivých 
vlastníků inženýrských sítí na opravách komunikací a chodníků akce „Nerudovo 
náměstí – oprava komunikací“, 

  Termín kontrolní: 31. 8. 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 
 

115/10 Veřejné osvětlení 

Převod podpěrných bodů do majetku města Liberec 

. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1) zajistit zpracování a následně předložit k oboustrannému podpisu příslušný 

smluvní dokument na převod podpěrných bodů vedení, 

  Termín kontrolní: 15. 9. 2010 

 
2) zajistit fyzické převzetí  jednotlivých podpěrných bodů vedení veřejného 

osvětlení od společnosti ČEZ DISTRIBUCE a. s.,   

  Termín kontrolní: 15. 9. 2010 

 
3) po uzavření příslušného smluvního dokumentu zajistit předání podpěrných bodů 

vedení pověřenému správci veřejného osvětlení společnosti ELTODO-
CITELUM s. r. o. 

  Termín kontrolní: 15. 9. 2010 
 

398/09 IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
zajistit realizaci IPRM Liberec - Regenerace sídliště Rochlice, 

                                                                                  Termín: Neprodleně 
 

473/08 Metropolitní síť – Zajištění smluvních vztahů a definice pravidel 
přístupů do objektů 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,   
zajistit zpracování příslušných smluvních dokumentů a předložit je k podpisu  

                                                                                              T: 30. 9. 2008 
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Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci 
 nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 
1 375 000,- Kč bez DPH (1 650 000,- Kč včetně DPH) na pokrytí činnosti 
vybraného dodavatele. 

                                      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. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci  nejbližšího 
rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 1 166 666,- 
Kč bez DPH (1 399 999,2,- Kč včetně DPH) na pokrytí činnosti vybraného 
dodavatele. 

T: ihned 

 
504/10 Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Konzultační 

společnost pro zavedení procesního a projektového řízení“ v rámci 
projektu "Zavád ění procesního a projektového řízení na SML a jím 
zřizovaných či založených organizací" financovaného z OP LZZ 

Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci 
 nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 4 
166 665,00,- Kč bez DPH (4 999 998,- Kč včetně DPH) na pokrytí činnosti 
vybraného dodavatele. 

T: ihned 
 

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. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci 
 nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 
1 250 000,- Kč bez DPH (1 500 000,- Kč vč. DPH) na pokrytí činnosti vybraného 
dodavatele. 
 

T: ihned 
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