
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 31. 3. 2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2011 

 
Předkládá:  Miroslav Křepel pověřený zastupováním tajemníka MML 

  

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 
 

 



 
 

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
únor 2011 

V měsíci   ú n o r u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
72/2011 Majetkoprávní operace 

PhDr. Jaromírovi Baxovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body II. a IV. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 17. 2. 2011 
 

74/2011 Privatizace pozemků p.č. 217/1, p.č.217/45, k.ú. Františkov u Liberce 

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
předložit petici v dané věci k projednání zastupitelstvu města. 

T: 17. 2. 2011 
 

88/2011 Doplnění členů 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 uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby. 

    T: únor 2011 

 
89/2011 Doplnění členů 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: únor 2011 

                                       
105/2011 Upřesněný harmonogram projednání konceptu nového územního plánu 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce, pokračovat v 
přípravě projednání konceptu nového územního plánu dle upřesněného harmonogramu. 

 Termín: ihned 
121/2011 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: 19.2.2011 
 

 1



111/2011 Svobody – souvislá údržba komunikace  

Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

3. v rámci 1. rozpočtového opatření převést finanční prostředky z rozpočtu odboru TS 
akce „Úpravy ZŠ Ostašov“ ve výši 1.560.000,0 Kč na úhradu realizace akce „Svobody – 
souvislá údržba komunikace,   

     T: únor 2011 

113/2011 Vyhrazená stání pro invalidy 

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích a 
ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání 
na komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec osobám těžce 
zdravotně postiženým“ a důvodovou zprávou zajistit realizaci navržených opatření,  

 T : neprodleně 
 

114/2011 Propojka Horní Kopečná - Majakovského 

Reakce obyvatel petice ve věci navrženého řešení úpravy komunikace 
Majakovského 

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

 T: neprodleně 
 

115/2011 Ulice Hančova a Vrbatova v k.ú. Vesec u Liberce – Plánovací smlouva 

Davidovi 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,   

  T:02/2011 
 

117/2011 Interní předpis pro zřizování věcných břemen 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, ve spolupráci s odborem majetku města a popsané administrace v 
důvodové zprávě nově postupovat při zřizování věcných břemen na pozemcích ve 
vlastnictví města Liberec, 

  T: neprodleně 

 
118/2011 Výstavba rodinného domu na pozemku p.č. 152/18 v k.ú. Horní Hanychov 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, vydat zamítavé stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemku 
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p.č. 152/18, v k.ú. Horní Hanychov – žádost právního odboru (PR 417/10). 

  T: neprodleně 
 

119/2011 Výstavba rodinného domu na pozemcích p.č. 266 a 941/16 v k.ú. Krásná 
Studánka 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, vydat zamítavé stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích 
p.č. 266 a 941/16, v k.ú. Krásná Studánka – žádost právního odboru (PR 8/11). 

  T: neprodleně 
 

104/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2011, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací 
přístroje 

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit návrh obecně závazné vyhlášky 
k projednání v zastupitelstvu města. 

  T: 17. 2. 2011 
 

84/2011 Žádost o prominutí poplatku z prodlení paní Markéty Peluňkové 

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost paní Markéty Peluňkové o prominutí 
poplatku z prodlení ve výši 175.002,36 Kč. 

       T: 17.2.2011 
                                                                                                         

85/2011 Poskytnutí příspěvku  Domovu důchodců Bystřany, příspěvkové organizaci 

paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis 
smlouvy s Domovem důchodců Bystřany dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

      T: neprodleně 
 

95/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
- uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu s Olgou Bendíkovou a Karlem 
Dvořákem  
                                                                                                             T: únor  2011  
 
- uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Annou Džurbanovou, 
Růženou Časárovou, Richardem Piskorem, Emilií Babiakovou a Lubomírem Profousem  

 
                                                                                                             T: únor 2011 
- uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) 
se Stanislavem Paseckým, Emílií Preclíkovou Rejnkovou, Marcelou Lorenoviczovu, 
Jiřinou Lysičanovou a Miloslavou Vinklářovou        
                                                                                                             T: únor 2011 
 
- uzavřít nájemní smlouvy v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
s Ferdinandem Schmidbauerem a Michaelou Halaburtovou 
                                                                                                             T: únor 2011 
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- dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy s Márií Balážovou k bytu s věcně 
usměrňovaným nájemným   
                                                                                                             T: únor 2011 
                                                                                                           
- uzavřít nájemní smlouvy v bytech startovacích s Ivetou Vlasákovou, Tomášem 
Holubem a Kristýnou Dongresovou 
                                                                                                             T: únor 2011  
                                                                                            
- uzavřít nájemní smlouvy:  
1) ke standardním bytům s Vladimírem Jeníkem, Miroslavem Karbanem a Ondřejem 
Fojtíkem, 
2) dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy:  
a) k bytu s věcně usměrňovaným nájemným s Ivetou Toračovou, 
b) ke standardnímu bytu s Miluší Grajcarovou 
                                                                                                             T: únor 2011  
 
 

77/2011 Nový platový výměr ředitelky Mateřské školy "V zahradě", Liberec, 
Žitavská 122/68, příspěvkové organizace, Bc. Vlasty Tesařové dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. 

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

          T: ihned 
 

78/2011 Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele 
s čerpáním investičního fondu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 

        T: neprodleně 
 

79/2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci mezi Statutárním městem 
Liberec a společností DARUMA spol. s r.o.     

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,      
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodní spolupráci. 

          T: 02/2011 
 

97/2011 Platový výměr Bc. Evy Cvrčkové, ředitelky Mateřské školy,  Liberec, 
Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace  

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

            T: ihned 

 
98/2011 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, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace, 
zřizovanou Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
povolení výjimky ředitelku Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové 
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organizace.  

             T: ihned 

 
99/2011 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 

poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit informaci zastupitelstvu 
města.                                                                                                                          

      T: 17. 2. 2011 
                                                                                                                      

100/2011 Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o čerpání 
investičního fondu na nákup nového automobilu 

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

     T: neprodleně 
 

101/2011 Zrušení záměru a zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Výstavba a 
provoz mateřské školy formou PPP" 

 
1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na zrušení záměru realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy 
formou Partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP projekt ke schválení 
zastupitelstvu města 

                                                                                                               Termín: 17. 2. 2011 
                                                                                                            
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku „Výstavba a provoz mateřské školy formou PPP“ 
b) zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku „Výstavba a provoz mateřské školy formou PPP“ všem uchazečům o uvedenou 
veřejnou zakázku. 

                                                                                                               Termín: neprodleně 
 

102/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ve výši 500.000,- Kč na akci „ZŠ U Školy – rekonstrukce sociálního zařízení“ 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                              Termín : 17. 2. 2011 
                                                                                                                        

132/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2011 na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce pro 1. kolo roku 2011 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací v roce 2011 na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  
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    T: 17.2.2011 
 

133/2011 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011 

1) Ladislavu Duškovi, předsedovi Správní rady Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. 
kolo 2011 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

    T: 17.2.2011 
 

2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit příjemce dotací Oblastní galerii v Liberci a Jaroslava Fryče 
s rozhodnutím Rady města Liberec. 

    T: neprodleně 

 
134/2011 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
SML - 1. kolo roku 2011 

Doc. PhDr. Davidovi Václavíkovi, Ph.D., předsedovi Správní rady Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2011 v celkové  výši 620.250,- Kč 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

   T : 17. 2. 2011 
Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit příjemce dotace Romský život, o.s. s rozhodnutím Rady města 
Liberec. 

   T : neprodleně 

 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 

 
95/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

- uzavřít dodatky ke smlouvám s ESY HANDICAP HELP, o.s., POCHODEŇ, občanské 
sdružení pro pomoc zdravotně postižených,  NADĚJE o.s., ADVAITA, o.s. Liberec, 
Dolmen,o.p.s. – Agentura pro chráněné bydlení, FOKUS Liberec, o.s. a Domov pro 
mentálně postižené v Liberci – Harcově, o.p.s.  

         T: únor 2011 
 
- uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu bytu s Jaroslavem Jislem.  

     T: únor 2011 

 
 
 
 

 6



 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
116/2011 Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
  
1. zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení, realizaci a 
vyhodnocení výběrového řízení  na zhotovitele stavebních prací akce „Nerudovo náměstí 
– oprava komunikací“ 

                                                                                                                  T: neprodleně 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
111/2011 Svobody – souvislá údržba komunikace  

Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací 
dokumentace pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Svobody – oprava 
komunikace“ zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací,  administraci v systému E-ZAK 
a vyhodnocení,  

                                                                                                          T : únor 2011– kontrolní. 
 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
80/2011 
 
 
 
 
 
 
 

Prodej služebního vozidla Škoda Octavia 1,6i SPZ 1L3 4133 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o 
prodeji uvedeného vozu. 

                                                                                                                T: do 28. 2. 2011 
2.Vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie 
Liberec o částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového 
opatření zastupitelstvu města. 
                                                   T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

 
81/2011 
 

Prodej služebního vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDI,  SPZ 2L0 0966 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o 
prodeji uvedeného vozu. 

T: do 28. 2. 2011 
2. Vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie 
Liberec o částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového 
opatření zastupitelstvu města. 
                                                   T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
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82/2011 
 

Prodej služebního vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDI,  SPZ 2L2 6609 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o 
prodeji uvedeného vozu. 

  T: do 28. 2. 2011 
2. Vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení rozpočtu Městské policie 
Liberec o částku získanou prodejem služebního vozidla formou návrhu rozpočtového 
opatření zastupitelstvu města. 
                                                  T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

 
124/2011 
 

Změna zástavní smlouvy SFŽP u KB, a. s. 

PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi města, předložit Smlouvu o zástavě pohledávky 
(běžný účet), registrační číslo 10000279348 zastupitelstvu města dne 17. 2. 2011  
ke schválení. 

 

 
 


