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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
duben 2011 

 

V měsíci  d u b n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
225/2011 Rozdělení kompetencí oddělení správy budov a provozního oddělení a 

převedení jejich činností do gesce náměstka pro technickou 
infrastrukturu 

- Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátora pro technickou infrastrukturu, 
seznámit s výše uvedenou skutečností vedoucí oddělení správy budov a oddělení 
provozního 
- panu Miroslavu Křepelovi, vedoucímu personálního oddělení, provést související 
změny v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec dle důvodové 
zprávy 
- Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit nové 
pracovní činnosti pracovníkům údržby – p. Richterovi a p. Heršálkovi. 

                                                                                              Termín: k 1.dubnu 2011 

 
183/2011 Přístupová komunikace na pozemku p.č. 1263, k.ú. Starý Harcov - 

majetkoprávní vypořádání 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
projednat výkup části pozemku p.č. 1248/1, k.ú. Starý Harcov, s vlastníkem tohoto 
pozemku. 

                                                                                                          T: 30.4.2011 
 

112/2011 Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší  

Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 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“ zajistit prostřednictvím odboru právního a 
veřejných zakázek vyhlášení, administraci (E-ZAK) a vyhodnocení výběrového 
řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Valašská ulice – úprava 
přístupu pro pěší“,    

                                                                                                           KT: 30.4.2011 
 

157/2011 Dopravně inženýrské studie (Uralská a Kubelkova, Kunratická, 
Hejnická) 
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Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 

zajistit v souladu s interními předpisy a nařízeními vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace, a to dopravně inženýrských studií na jednotlivé 
akce projektu, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek, 

                                                                              T: 04/2011– kontrolní 
 

158/2011 Resslova – oprava komunikace 
Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací 
dokumentace pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Resslova – oprava 
komunikace“ zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních 
prací, administraci v systému E-ZAK a vyhodnocení výběrového řízení,  
                                                                                          T: duben 2011– kontrolní. 

 

160/2011 Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 
 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
zajistit v souladu s interními předpisy a nařízeními vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související 
inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení), zveřejnění 
výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 
                                                                                           T: 04/2011– kontrolní.  

 

161/2011 Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu 
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro zadání stavby, 
zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených 
nabídek, 
                                                                                            T: 04/2011– kontrolní. 

 
 

162/2011 Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a 
přilehlé, Lukášovská, Na Pískovně) 
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Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění 
inženýrské činnosti související s vydáním stavebních povolení pro realizaci 
jednotlivých akcí projektu a projektové dokumentace pro zadání staveb jednotlivých 
akcí projektu, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek, 
                                                                                              T: 04/2011– kontrolní. 

 
163/2011 Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu 
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územních 
rozhodnutí a stavebních povolení pro realizaci jednotlivých akcí projektu a 
projektové dokumentace pro zadání staveb jednotlivých akcí projektu, zveřejnění 
výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 
                                                                                             T: 04/2011– kontrolní. 

 
164/2011 Vojanova – zřízení přechodu 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
zajistit v souladu s interními předpisy a nařízeními vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související 
inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení), zveřejnění 
výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

                                                                                      T: 04/2011– kontrolní. 
 

165/2011 Dětská – zřízení chodníku 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu 
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro zadání stavby, 
zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených 
nabídek, 
                                                                                              T: 04/2011– kontrolní. 
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169/2011 Opravy komunikací a zřizování chodníků (Houbařská, Strakonická) 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu 
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územních 
rozhodnutí a stavebních povolení pro realizaci jednotlivých akcí projektu a 
projektové dokumentace pro zadání staveb jednotlivých akcí projektu, zveřejnění 
výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

                                                                                              
                                                                                                      T: 04/2011– kontrolní. 
 

242/2011 Nerudovo náměstí – archeologický průzkum – výkopové práce 

Schválení zadávacích podmínek 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním  funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku,  
 
v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, 
administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení  na výběr 
zhotovitele výkopových prací souvisejících s prováděním archeologického 
průzkumu v lokalitě Nerudova náměstí,  

                                                                                                       T: 04/2011 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 

                                                                                                       T: 04/2011. 
 

243/2011 Technická infrastruktura vodovodů a kanalizací bez prokazatelné 
identity vlastníka, nebo ve vlastnictví města Liberec 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
 
1. realizovat v náplni činnosti odboru technické správy veřejného majetku  
centralizaci a všechny činnosti související s problematikou technické infrastruktury 
vodovodů a kanalizací bez prokazatelné identity vlastníka, nebo ve vlastnictví 
města Liberec a to zejména  inventarizace, pasportizace, zkolaudování a veškeré 
související inženýrské činnosti s předáním technické infrastruktury vlastníkům a 
provozovatelům  této infrastruktury s příslušnými oprávněními, 

                                                                                                         T: ihned, 
  
2. ve spolupráci s Miroslavem Křepelem, pověřeným zastupováním funkce 
tajemníka MML, neprodleně zajistit výběr vhodného uchazeče na toto pracovní 
místo prostřednictvím veřejně vyhlášeného výběrového řízení.  

                                                                                                         T: 04/2011. 
 

236/2011 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik 
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"v likvidaci" pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2010 

Ing. Janě Karbanové, pověřené zastupovaním vedoucího odboru ekonimiky, 
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" 
pana Kamila Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města 

                                                                                                       Termín: 30.4.2010  

 
288/2011 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

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

                                                                                                       T: 28.4.2011 
 

289/2011 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 4.750.000,- Kč dle důvodové zprávy 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                            Termín: 28.4.2011 
 

291/2011 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“ za rok 2010 

Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního 
města Liberec, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                                                                                                       T: 28.4.2011 
 

292/2011 Návrh na vydání na vydání 63. změny územního plánu města Liberec 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit materiál 63. změny územního 
plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                        T: 28.4.2011 
 

293/2011 Návrh na vydání 65. změny územního plánu města Liberec 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit materiál 65. změny územního 
plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                        T: 28.4.2011 
 

294/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2011 za 
úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí 
investičních nákladů sportovních organizací 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

                                                                                                     T: 28.4.2011 
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285/2011 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny 
v roce 2011 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec 
                                                                                            T: 28.4.2011 

 
 

303/2011 Aktualizace finančních plánů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ , 
IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, manažerovi IPRM, předložit aktualizované finanční 
plány předmětných IPRM poskytovateli dotace. 

                                                                                                       T: 30.4.2011 
 

197/2011 Informace o zaplacení částky 387.753,-Kč jako náhrady za zhodnocení   
pozemku dle rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 17.2.2009 a 
nákladů exekučního řízení  

Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, 
předložit Radě města Liberec zprávu o případných pochybeních zaměstnanců 
Statutárního města Liberec, která vedla k tomuto stavu. 

                                                                                                        T: duben 2011 
           
 

111/2011 Svobody – souvislá údržba komunikace  

Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
2. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce,   

                                                                                                      T: duben 2011 

 
168/2011 „Revitalizace Rochlice“  

Návrh vyhlášení výběrového řízení zajištění technického dozoru 
investora  

 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
   
2. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 
                                                                                             KT: 04/2011, 
 
3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2011 a 
2012 v rámci revolvingového úvěru nárokovat finanční prostředky na 



 8

předfinancování akce.     
                                                                                              KT: 04/2011. 

 
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, 
 -  po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce, 
                                                                                              KT: 04/2011. 
Výběrové řízení je vyhodnoceno. 

 

218/2011 Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská – změna 
stavebníka 

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: 04/2010. 
 
 

240/2011 Revitalizace Rochlice – realizace  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice“ – 
dodavatel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto 
řízení, se společností EUROVIA CS, a.s. IČ 452 74 924, se sídlem Národní třída 
10, 113 19 Praha 1, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 
                                                                                             T: 04/2011– kontrolní. 
 
 

239/2011 Majetkoprávní operace  

Oprava komunikací – Nerudovo nám., Voroněžská, Na Kopečku, U 
Náspu a Zadní“ 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, po schválení smluvního dokumentu: 
„Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku“ mezi Statutárním městem 
Liberec a MEI Properites a.s., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha, 
v radě města, zajistit jeho uzavření.  

                                                                                                            KT: 04/2011 
 

281/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Pěkníkovou 
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Jelenou a Vondráčkovou Naděždou,  

                                                                                                            T: duben 2011 

          Splněno částečně nepodepsán dodatek ze strany nájemníka. 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s Hildegardou Bulířovou, Františkem Rajmem, Františkem Coufalem, 
Annou Lutzovou, Ludmilou Kanalošovou, Karlem Hýbnerem a Jurajem Kohútem,   
  

                                                                                                             T: duben 2011 

           Vše splněno, až na odmítnutí bytu, p.Rajm umístěn v domově důchodců - vypustit    

            ze sledování.  
 
3. uzavřít nájemní smlouvu v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
s Veronikou Machačnou, 

                                                                                                             T: duben 2011 

          Splněno. 
 
4. uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené osoby s Lindou 
Korelovou a Ivetou Prokešovou,  

                                                                                                              T: duben 2011 
Splněno. 

 
5. uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 2 roky 
s Danou Hladíkovou, Libuší Müllerovou, Annou Kněbortovou, Alenou Bílou, 
Janou Hirschovou, Ivanou Součkovou, Jaroslavem Vondrou, Ivou Dlabovou, 
Janou Gabčovou, Ivou Dobiášovou, Olgou Chybíkovou, Alešem Vlasákem, Janou 
Motyčkovou, Marikou Hemkovou, Janou Badalcovou, Karlem Krausem, Romanou 
Kalinovou, Zdeňkou Změkovou, Aloisem Ježkem Ing., Lucii Honzejkovou, 
Lubomírem Fabiánem Ing., Michalou Zitkovou, Radkou Kahlovou, Lindou 
Fantíkovou, Zdeňkou Kunkelovou, Petrem Pavlíčkem, Helenou Kratochvílovou, 
Vlastou Tannertovou, Evou Pavlíčkovou, Jaroslavou Francovou, Hanou 
Bezděkovou, Hanou Vostrou, Denisou Zahradníkovou, Stanislavou Hamplovou, 
Marcelou Badalovou, Bohumírou Durdisovou, Ivankou Demlovou, Ivou 
Jakubcovou, Danuší Dietrichovou, Zdenkou Tomášovou, Janem Slámou, 
Michaelou Kyzlíkovou, Jozefínou Pakostovou, Vendulkou Drobnou, Kateřinou 
Přibylovou, Vlastimilem Hoškem, Markétou Pelantovou, Jitkou Lukešovou, Doris 
Nýdrlovou, Monikou Jirsákovou, Pavlínou Francovou, Marií Žárovou, Jiřím 
Vyčítalem, Jiřím Hunkou, Valentinou Cubarscaia, Michaelou Sochorovou, 
Blankou Ferdovou, Zdenkou Knížovou, Katarínou Břízovou, Jaroslavou 
Hruškovou, Ivanou  Kayalibay, 

                                                                                                             T: duben 2011 

          Bod č.5 – splněn  částečně (příprava dodatků do 13.5.2011). 

 
6. uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 1 rok 
s Lenkou Svobodovou, Janou Stejskalovou, Michaelou Budskou, Radkou 
Bažantovou, 

                                                                                                              T: duben 2011 

          Bod č.6 – splněn  částečně (příprava dodatků do 13.5.2011). 
 
7. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným nájemným 
se Zuzanou Slávikovou a Bc. Reginou Lainerovou,   
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                                                                                                              T: duben 2011 
Splněno. 
 
8. uzavřít nájemní smlouvy v bytech startovacích s Františkem Antošem, Olgou 
Griffiths a  Ingou Melkonjan,            
    

                                                                                                              T: duben 2011  
Splněno. 
 

   Inze Melkonjan, byt č. 15 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1576 - splněno   
   částečně - přidělení bytu od 1.6.2011  

 
9. uzavřít nájemní smlouvy v bytech standardních s Antonii Komínkovou, Petrou 
Hluškovou na dobu neurčitou a s Petrem Mládkem na dobu určitou do 31. 03. 
2012.  

                                                                                                              T: duben 2011  
Splněno. 

 
10. uzavřít nájemní smlouvu na integrační byt pro azylanty s Abdumajidem 
Karimovem na dobu určitou 1 roku. 

                                                                                                              T: duben 2011 
Splněno. 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
49/2011 Revitalizace Rochlice - ul. Burianova; založení projektu, výběrové 

řízení na zhotovitele stavby        

1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
 
a) v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení 
předložených nabídek výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na 
akci „Revitalizace Rochlice – ul. Burianova “,  

                                                                                              T: 04/2011 – kontrolní. 
Průběžně plněno, návrh na posunutí kontrolního termínu na 06/2011. 

         Výběrové řízení je uloženo na odboru právním a veřejných zakázek. 
 

264/2011 Plánovací smlouva – Komunikace a inženýrské sítě  Liberec XVII -
Karlinky - Volgogradská - Americká 

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

                                                                                                         T: 04/2011 

          Smlouva je k posouzení na odboru PR, náhradní termín 05/2011. 
265/2011 Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k.ú. Karlinky -  

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

                                                                                                          T: 04/2011 
 
b) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 

                                                                                                          T: 04/2011 

           Smlouva je k posouzení na odboru PR, náhradní termín 06/2011. 
216/2011 Schválení bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových 

podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích 
ve vlastnictví města Liberec 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP a ZTP/P pana Havlíka 
Bohuslava a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci 
Gagarinova, 

                                                                                                          Termín: duben 
Kladné stanovisko vydáno dne 13.4.2011, zasláno na OD. 

          S realizací dopravního značení se čeká na opatření obecné povahy. 
                                                                                               NT: 05/2011 
 
2. realizovat svislé dopravní značení IP 12 pro paní Brandovou Věru na 
komunikaci Krejčího, 

                                                                                                          Termín: duben. 
          Kladné stanovisko vydáno dne 13.4.2011, zasláno žadatelce. 
          Realizace objednána u TSML a.s. dne 22.4.2011.  

                                                                                                NT: 05/2011 
  

290/2011 Nerudovo náměstí – oprava komunikací   

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ - dodavatel stavby, a to vítězi řízení  
společnosti STRABAG a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem, Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha,  

                                                                                                             T: ihned 
 
2. písemně seznámit s výsledkem otevřeného zadávacího řízení „Nerudovo náměstí 
– oprava komunikací“ - dodavatel stavby ostatní účastníky. 

                                                                                                             T: ihned  
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí – oprava 
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komunikací“– dodavatel stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo 
s vítězem tohoto řízení, se společností  STRABAG a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem, 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci 
akce. 

                                                                                                           
          Právníky zkontrolovaná smlouva je připravena k podpisu. Výběrové řízení    
          administruje odbor právní a veřejných zakázek. Podle informací, které máme, stále 
          běží lhůta pro podání námitky. Vzhledem k tomu, že všechny soutěžící firmy byly  
          požádány o vzdání se práva námitku podat, je reálná naděje, že smlouva bude      
          podepsána a oznámení výsledku výběrového řízení budou odeslána v polovině  
          tohoto týdne. 

                                                                                                              T: 04-11/2011  
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