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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci leden, únor, březen 2011 

 

V měsíci   l e d n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
152/10 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní 

práce Liberec, o. p. s. 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2011 se společností Komunitní práce Li-
berec, o.p.s. ve schváleném znění 
                                                                                                                 T: leden 2011  

 

V měsíci   ú n o r u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
16/2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, 

příspěvkové organizace 

Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, zajistit podpis schváleného dodatku č. 
1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace 
primátorem města Mgr. Janem Korytářem a předat podepsaný dokument ředitelce 
příspěvkové organizace. 

                                                                                                                        T: 02/11  
44/2011 Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s. 

Josefovi Jadrnému, členovi zastupitelstva města, navrhnout k odvolání tyto členy 
představenstva: 
- Mgr. Stanislav Cvrček,  
- MUDr. Jaroslav Krutský,  
 
a tohoto člena dozorčí rady: 
- Ing. Jiří Kittner,  
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
- Bc. Martin Čáslavka,  
- Jana Kašparová, 
 
a tohoto člena dozorčí rady: 
- Ing. Petr Šourek

                                                                                                                 T.: 18. 2. 2011 
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19/2011 Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Li-
berce 
a Jablonce nad Nisou, a. s. 

panu Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, navrhnout k odvolání tyto členy před-
stavenstva: 
předseda představenstva Ing. Jiří Kittner, 
 
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Richter, 
člen představenstva Ing. Josef Ebert, 
člen představenstva Ing. Petr Olyšar, 
 
člen představenstva Hana Konšelová, 
člen představenstva Bohumil Kašpar, 
členka představenstva Monika Martišová,  
  
a tyto členy dozorčí rady: 
předseda dozorčí rady Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.,  
členka dozorčí rady Martina Michalová, 
 
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
Bohumil Kašpar, 
Mgr. Věra Rosenbergová, 
Roman Šotola, 
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 
Ing. Jiří Veselka, MBA, 
Ing. Petr Henych;  
Prof. Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., 
 
a tyto členy dozorčí rady: 
 
Ing. Jiří Kittner, 
Monika Zajíčková 

T.: 17. 2. 2011 
 
 
 

242/10 Návrh dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 uzavřené mezi 
Statutárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s. r. o. 

2. předložit zastupitelstvu města návrh dalšího postupu ve vztahu ke smlouvě mezi 
Statutárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s.r.o.                               

                                                                                                                T: 02/2011 
 

43/2011 Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, 



 4

s.r.o. 

Zastupitelstvo města po projednání 
pověřuje 

PhDr. Jaromíra Baxu, náměstka primátora města Liberce, jako zástupce obce na val-
nou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. (IČ 63146746, se sídlem Mydlářská 
105/10, 460 10 Liberec 10), která se bude konat dne 22. 2. 2011 v 15.00 hodin v sídle 
společnosti  

a ukládá  
PhDr. Jaromíru Baxovi, náměstkovi primátora, navrhnout k odvolání tohoto člena 
dozorčí rady: 
Jiří Zeronik
 
a navrhnout jmenování těchto členů dozorčí rady: 
Ing. Karolína Hrbková 
Mgr. Andrea Gardoňová 

                                                                                                                  T.: 22. 2. 2011 
 

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
169/10 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 

2010 

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,  
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválené kontroly a výsledek 
zjištění předložit zastupitelstvu města. 

                                                                                                                  Termín: 28.2.2011

 
Usnesení bylo splněno částečně, už jej nelze nikdy splnit zcela, proto je vypuštěno od 
jeho dalšího sledování – ZML vzalo na vědomí viz Usnesení č. 45/2011. 
 
Úkol nebyl splněn, ale byla podána zpráva 2. ZML 17.2.2011 
Bod č. 18 Zpráva o neplnění plánu kontrol kontrolním výborem v roce 2010. 

 
V souladu s ustanovením § 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, předložil kontrolní výbor ke schválení Zastupitelstvu města Liberec pololetní 
plány kontrolní činnosti na rok 2010. 
Usnesením č. 21/10 schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 28.1.2010 plán kont-
rolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2010. Jako kontrolní akce č. 3 byla 
schválena „Kontrola plnění smlouvy uzavřené se společností „D“ občanské sdružení, 
Příční 470/18c, Liberec 7, dle usnesení č. 208/05“ s termínem předložení zprávy o 
výsledku kontroly do 31.12.2010. 
Kontrolní akce byla zahájena 13.5.2010, kontrola na místě proběhla 8.6.2010 a ná-
sledně byl vedoucím kontrolní skupiny Bc. Jiřím Šolcem zpracován protokol. Jeho 
obsah byl na 7.  kontrolní výboru diskutován s tím, že bude schválen na 8. jednání 
kontrolního výboru dne 12.10.2010. 
Usnesením č. 169/10 schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 24.6.2010 plán kont-
rolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2010. Jedinou kontrolní akcí byla 
schválena „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 3. čtvrtletí 
2009“ s termínem předložení zprávy o výsledku kontroly do 28.2.2011. 
Kontrolní akce proběhla 5.10.2010, vedoucí kontrolní skupiny Bc. Jiří Šolc neprodle-
ně zpracoval protokol, který měl být schválen na 8. jednání kontrolního výboru dne 
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12.10.2010. 
Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní výbor byl na svém úplně posledním jednání, 
tj. 8. jednání dne 12. října 2010, pro nízkou účast členů neusnášeníschopný, nebyly 
výše uvedené kontroly řádně ukončeny schváleným protokolem, který by mohl být dá-
le předložen Zastupitelstvem města Liberec. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že také 
nejsou a nebudou splněny výše uvedené termíny pro předložení výsledků kontrol. 
 

 
 

V měsíci   b ř e z n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
34/2011 Schválení smlouvy "IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Li-

berci"   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
1) zajistit podpis příslušné smlouvy 

T: únor 2011 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
13/2011 Podání dotační žádosti – "Revitalizace městských lázní na galerijní ob-

jekt" v IPRM zóna "Lidové sady" 

2.Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit vyhotovení podrobné analýzy 
projektu, zejména z hlediska jeho finanční a technické náročnosti jak v realizační, tak 
i v provozní části, možnosti získání stavebního povolení a vyhodnocení  dalších mož-
ných rizik a předložit výslednou zprávu ZM před podpisem příslušené smlouvy o při-
dělení dotace. 

T: březen 2011 
 

14/2011 Podání dotační žádosti – „Bazén Liberec“ v IPRM zóna "Lidové sady"

2.Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, zajistit vyhotovení podrobné analýzu 
projektu, zejména z hlediska jeho finanční a technické náročnosti jak v realizační, tak 
i v provozní části, možnosti získání stavebního povolení a vyhodnocení  dalších mož-
ných rizik a předložit výslednou zprávu ZM před podpisem příslušené smlouvy o při-
dělení dotace. 

T: březen 2011 
 

34/2011 Schválení smlouvy "IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Li-
berci"   

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
 

2) předložit jednotlivé projekty před podáním dotační žádosti ke schválení zastupitel-
stvu města. 

 T: průběžně 
 


