
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 28. 4. 2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 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 
březen 2011 

V měsíci   b ř e z n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
184/2011 FC SLOVAN LIBEREC a.s. - plán oprav 2011 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
informovat o schválení plánu oprav FC SLOVAN LIBEREC a.s. 

                                                                                                                   T: 31.3.2011 

 
20/2011 Změny personálního obsazení povodňové komise Statutárního města 

Liberec 

Mgr. Ing. Ivaně Řimnáčové, vedoucí odboru životního prostředí, připravit pro 
členy povodňových komisí příslušné školení  
 

                                                                                                    T: do 30. 3. 2011 

 
120/2011 Záměr regenerace dětských hřišť ve městě Liberci na rok 2011 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, zajistit zpracování 
prováděcí projektové dokumentace na regeneraci dětského hřiště U potůčku a dále 
zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek výběrové řízení na 
zhotovitele regenerace dětského hřiště v ulici Bezová a U potůčku. 
                                                                                                                            

                                                                                                                  T: 10.3.2011 
 

219/2011 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: 28.3.2011 
 

155/2011 Režim užívání služebních vozidel pro služební i soukromé účely  

Rada města po projednání 

  s c h v a l u j e  

užívání vozidel Škoda Superb, RZ: 2L6 6226, primátorem města panem Mgr. 
Janem Korytářem a Škoda Octavia, RZ: 3L3 5313, náměstkyní primátora paní 
Martinou Rosenbergovou  pro služební i soukromé účely za podmínek dle 
důvodové zprávy; 

  a  u k l á d á  

Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, uzavřít 
dohody o užívání uvedených služebních vozidel pro služební i soukromé účely.  

                                                                                                                   T: 9. 3. 2011 

 



 
13/2011 

 

Revitalizace Rochlice – založení projektu, výběrového řízení na 
zhotovitele stavby         

1. Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
a) v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, 
administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení  na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace Rochlice“.  
                                                                                         
                                                                                        T : 03/2011 – kontrolní 

 

48/2011 ZŠ Ostašov - stavební  úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací 

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 „ZŠ Ostašov – 
stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská“ zajistit prostřednictvím 
odboru právního a veřejných zakázek vyhlášení výběrového řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací,  administraci v systému E-ZAK a vyhodnocení.  

                                                                                         T : březen 2011 – kontrolní 
 

109/2011 Placená vyhrazená stání 

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

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, v souladu s přijatou variantou a důvodovou 
zprávou zajistit administraci navržených postupů ke schválení radě a zastupitelstvu 
města Liberce ke schválení.  

                                                                                                    T : 03/2011 

 
110/2011 Komunikace Plátenická – oprava chodníku 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
1) prostřednictvím odboru právního a veřejných zakázek zajistit  
- vyhlášení výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním 
stavebního povolení pro realizaci projektu „Plátenická - rozšíření chodníku“ a to 
v souladu s interními předpisy a nařízeními,  
- zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK, 
- vyhodnocení předložených nabídek. 

                                                                                               T: 03/2011– kontrolní 

 



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

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného majetku,  

 
b) zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu. 

                                                                                                                   T: 03/2011 

 
168/2011 „Revitalizace Rochlice“  

Návrh vyhlášení výběrového řízení zajištění technického dozoru 
investora  

 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, 
administraci zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení 
výběrového řízení  na výběr technického dozoru investora  na akci „Revitalizace 
Rochlice“.   

                                                                                                                   KT: 31. 3. 2011 
 

172/2011 „Oprava Nerudova náměstí v Liberci“ 

Návrh vyhlášení výběrového řízení - zajištění technického dozoru 
investora  

1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
- doplnit do „Zadávacích podmínek“ do bodu č. 4.3 podmínku „ISO 9000“ 
-  v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“  zajistit vyhlášení, 
administraci zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení 
výběrového řízení  na výběr technického dozoru investora na akci „Oprava 
Nerudova náměstí v Liberci a přilehlých komunikací včetně oprav stávajících 
inženýrských sítí“. 

                                                                                                                  KT: 31. 3. 2011 
 

176/2011 Specialista odboru technické správy veřejného majetku 
Zřízení pracovního místa  

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku,  
předložit požadavek včetně specifikace funkční náplně na zajištění výběrového 
řízení na novou pracovní pozici p. Miroslavovi Křepelovi, pověřenému 
zastupováním funkce tajemníka MML.   
                                                                                                        T: 03/2011 

 
145/2011 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací 

zřízených Statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na 
rok 2011  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, a Petře 
Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své 
působnosti.  



                                                                                                     Termín: 10.3.2011 

 
 
174/2011 

 

Majetkoprávní operace 
Oprava komunikací - Nerudovo nám., Voroněžská, Na Kopečku, U 
Náspu a Zadní 

Davidu Novotnému,  pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
po schválení tohoto smluvního dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření. 

                                                                                                               KT:03/2011 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
177/2011 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Revitalizace 

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

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 252 
53 361. 

                                                                                                   T: 03/2011                   
 

178/2011 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Bazén Liberec" 
v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

 
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem 
SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

                                                                                                             T: 03/2011  

 
19/2011 1. Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na 

Zátočí 

Založení projektu, návrh řešení a stanovení postupu při odstranění 
havarijního stavu   

2. Diagnostika skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu. 

                                                                                                       T: 03/2011- kontrolní
 

46/2011 Povodňové škody na komunikacích – prověření uplatnění žádosti o 



dotaci  z fondů z EU 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů a odborem koordinátora EU 
prověřit možnost získání dotace z fondů EU na povodňové škody na komunikacích 
ve vlastnictví města Liberec a vhodným způsobem informovat radu města Liberce 
(návrhy projektových záměrů). 

                                                                                                             T: 3/2011 
Tento materiál bude předložen na 7.RM dne 5.4.2011. 

110/2011 Komunikace Plátenická – oprava chodníku 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu. 

                                                                                                             T: 03/2011- kontrolní
 

175/2011 Kupní smlouva – štěpkování dřevní hmoty 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku,  
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – kupní smlouvy na 
dodávku biopaliva.   
                                                                                                    T: 03/2011 
Kontrolní termín prodloužen na 04/2011. 
Smlouva odeslána k podpisu na firmu Forest Gamp – Horka nad Sázavou.  Ihned 
po vrácení podepíše SML. 
 

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
137/2011 Majetkoprávní operace 

1. PhDr. Jaromírovi Baxovi, náměstkovi primátora, 
předložit  návrh  majetkoprávních operací pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu 
města 

                                                                                                              T: 31. 3. 2011 
Bod I/1 byl neschválen RM. 
Bod I/2 předložen jako bod 7/I/5 do ZM 31.3.2011. 

 
 

137/2011 Majetkoprávní operace 

2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, 
u majetkoprávní operace č. VI, projednat s Krajským úřadem v Liberci možnost  
stanovení podmínky, že náklady spojené s předmětem prodeje bude hradit 
obdarovaný.                                                                                                                    

                                                                                                               T: 3. 3. 2011 
 

Usnesení není splněno z důvodů komplikované komunikace s Krajským úřadem 



v Liberci. 
 

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
 

657/10 Realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu. 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
1. zajistit přípravu realizace projektu formou kvazikoncese zadávané v užším řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhodnocení 
projektu následně předložit ke schválení zastupitelstvu města.  

                                                                                                        Termín : neprodleně 
 

Dne 8.2.2011 odsouhlaseno zrušení usnesení v RM  usnesením č. 101/2011 a 
následně zrušeno usnesením ZM č. 41/2011 dne 17.2.2011.  

 
575/07 Optimalizace stravování ve školských zařízeních 

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů připravit návrh sítě rozmístění 
centrálních kuchyní a k nim příslušných spádových výdejen. 

                                                                                           T: 03/08 
 

Nový kontrolní T : 3/2012 (nesplněno z důvodu omezených finančních možností 
rozpočtu odboru SK) 

 

 
 


