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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
květen 2011 

 

V měsíci  k v ě t n u  2011 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
90/2011 IPRM Rochlice – výzva č. 4 a monitorovací zpráva 

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, 
1. zajistit realizaci výzvy a její výsledky předložit radě ke schválení. 

                                                                                                   Termín: 5/2011 

 
214/2011 Nedostatečná kapacita komunikací ve vlastnictví Statutárního města 

Liberec pro novou výstavbu 

2) Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, provést 
prověření dotací na opravy místních komunikací ve městě Liberci.   

                                                                                                   Termín: 05/2011 
 

273/2011 Technologické centrum Uran – přijetí dotace 

1) Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru řízení a informatiky, 
zajistit zadání technologické části projektu. 

                                                                                                    T: 5/2011 

 
Potřebné technické podklady pro vyhotovení projektové dokumentace byly předány 
vedoucímu oddělení správy budov. Podklady byly předány v elektronické podobě. 
Detaily technických požadavků na serverovnu byly konzultovány na pracovní 
schůzce dne 9. 5. 2011 přímo s projektantem. 

 
646/10  Zajištění náhradní výsadby - Zahrada vzpomínek a okolí 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
zajistit po projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny MML provedení 
náhradní výsadby 10 ks listnatých dřevin v parku Budyšínská – Ruprechtická ul. a 
v  rámci realizace akce „Zahrada vzpomínek“.      

                                                                                              Termín: do 05/2011    

304/2011 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi – náměstku primátorky města 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

                                                                                                     T: 26.5.2011 
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337/2011 Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek 
ELTODO-CITELUM 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
na 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

                                                                                             Termín: 26.5.2011 
 

344/2011 Přijetí daru nemovitostí od Libereckého kraje 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku, ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                                                                                            Termín: 26.5.2011  
 

345/2011 Autovraky – přijetí dotace 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit přijetí dotace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                                                                                                       T: 5/2011 
 

350/2011 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. 
a II. výzvy roku 2011 

panu Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                                                                                                       T: 26.5.2011  
 

351/2011 Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. a II. výzvy roku 
2011 

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit doporučení rady 
města zastupitelstvu ke schválení.   

                                                                                                        T: 26.5.2011 
 

354/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací SML 

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací  Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                                                                                                        T: 26.5.2011 
 

355/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2011 na 
pravidelnou sportovní činnost 

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: 26.5.2011 
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358/2011 Rozdělení 56A. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 
56A. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města 
Liberec. 

                                                                                                          T: 26.5.2011 
372/2011 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 

dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec 
pro 1. a 2. kolo 2011 

Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2011 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 
 

                                                                                                           T: 26.5.2011 
 

374/2011 Komise pro veřejné zakázky 

1. Mgr. Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, připravit 
materiál na zasedání Rady města ke zřízení komise pro veřejné zakázky 
2. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit kandidáty (zastupitele) na 
členy komise od jednotlivých politických klubů. 

                                                                                                T: příští zasedání RM 
 

387/2011 Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou a. s. 

zástupci města Lukáši Martinovi navrhnout k odvolání členy představenstva 
- Ing. Petra Henycha,  
- Prof. Doc. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph. D.,  
 
 
a člena dozorčí rady 
- Ing. Jiřího Kittnera,  
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva 
- Ing. Jiřího Kittnera,  
- Marcelou Sedlákovou, 
 
a jmenování člena dozorčí rady 
- Ing. Petra Olyšara,  

          a ukládá 
Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál k projednání 
zastupitelstvu města. 

                                                                                                           T. : 26.5.2011 
388/2011 Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s. 

1. zástupci města Bc. Jiřímu Šolcovi navrhnout k odvolání člena představenstva 
Bc. Martina Čáslavku,  a navrhnout 
jmenování člena představenstva Ing. Tomáše Hampla,  
 
2. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál k projednání v 
Zastupitelstvu města. 

                                                                                                            T. : 26.5.2011 
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338/2011 Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie - využití 

opčního práva pro prodloužení revolvingového úvěru 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit záměr vypsat veřejnou 
zakázku „Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU– uplatnění opčního práva“ formou 
jednacího řízení bez uveřejnění k projednání zastupitelstvu města dne 26.5.2011. 

 
 

356/2011 Petice ve věci vybudování pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova

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

                                                                                                               T: 30.05.2011 
 

332/2011 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

                                                                                                               T: 26.5.2011 
378/2011 Režim užívání služebních vozidel pro služební i soukromé účely 

Bc. Petru Vydrovi, vedoucímu provozního oddělení, aktualizovat dohody o užívání 
uvedených služebních vozidel pro služební i soukromé účely.  

                                                                                                               T: 24.5.2011 
 

347/2011 Dodatek č. 4 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti 
Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit dodatek č. 4 a nové 
úplné znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                                T: 26.5.2011 
 

352/2011 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. 
a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec 

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

                                                                                                                T: ihned     
356/2011 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu SML pro 2. kolo 2011 

1) Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
pro 2. kolo 2011 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení, 

                                                                                                                 T: 26.5.2011  
 

2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) zajistit zveřejnění schválených Základních pravidel přidělení dotací z Kulturního 
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fondu SML, platných od roku 2012, 

                                                                                          T: neprodleně  
 
b) zajistit zveřejnění schválené Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu, 

                                                                                                     T: neprodleně  
 
c) písemně seznámit PhDr. Mgr. Dušana Kotlára s rozhodnutím Rady města 
Liberec a současně ho písemně vyzvat, v souladu se smluvními podmínkami o 
poskytnutí dotace, k vrácení poskytnutých dotací v letech 2009 a 2010 na realizaci 
DVD v celkové výši 25.000,-Kč zpět na účet poskytovatele. 
                      T: neprodleně 

348/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

                                                                                                     T: květen 2011 
Splněno. 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s Jiřím Plíhalem, Viktorem Čelkem, Jiřím Stejskalem, a PaedDr. Josefem 
Gabrielem,        

                                                                                                    T: květen 2011 

 
          J. Plíhal, V. Čelko. J. Stejskal – splněno 
          PaedDr. J. Gabriel – vypustit ze sledování (odmítnutí bytu) 

 
3. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě v domech zvláštního určení (domy 
s pečovatelskou službou)  s Josefem Felcmanem, 

                                                                                                    T: květen 2011 
Splněno. 
 
4. uzavřít nájemní smlouvy v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
s Ladislavem Benedekem, Ferdinandem Schmidbauerem a Jiřím Doubravou, 

                                                                                                    T: květen 2011 
Splněno. 
 
5. dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným s Bc. Ludmilou Žánovou a Juliánou Valtovou.    

                                                                                                     T: květen 2011 
          Bc. Žánová – splněno 
          p. Valtová – vypustit ze sledování (byt odmítla) 
 

125/2011 Přemístění odboru technické správy veřejného majetku do budovy ul. 
Masarykova č.p. 625, Liberec I. (prostory bývalého ředitelství LVT) 

- odboru kancelář tajemníka, oddělení správy budov, provést nutné úpravy 
uvedených prostor dle důvodové zprávy; 
- Liberecké IS a.s. zhotovení přeložky optického kabelu a zajištění funkčních 
rozvodů počítačové sítě v uvedených prostorách; 
- odboru kancelář tajemníka, provoznímu oddělení, přemístit vybavení odboru 
technické správy veřejného majetku do nových prostor. 
                                                                                          Termín: do 31.května 2011
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Částečně jsou splněna usnesení: 
 
333/2011 Využití předkupního práva - nebytová jednotka č. 406/01 v budově 

Matoušova 406, Liberec 3 - Středisko rané péče SPRP LIBEREC 

1) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, 
předložit návrh na využití předkupního práva zastupitelstvu města k projednání. 

                                                                                                    T: 26.5.2011  
 
 Schválení v RM a ZM 26.5.2011 - zveřejnění záměru odkoupení nebyt. prostoru od 
27.5.2011 do 13.6.2011 – Splněno. 
 
2) Martině Rosenbergové, primátorce města, 
provést veškeré úkony spojené s využitím předkupního práva a s převodem 
nemovitosti do majetku statutárního města Liberec. 

                                                                                                    T: neprodleně 
 
Uzavření kupní smlouvy na výkup nebytové jednotky - dne 13.6.2011 obesláno 
Středisko rané péče SPRP Liberec v likvidaci návrhem kupní smlouvy (z naší 
strany byla již konzultována s právním odborem a katastrem nemovitostí) - 
předpokládaný termín : cca 30.6.201. 

 
- podpis kupní smlouvy paní primátorkou a vložení kupní smlouvy na katastr 
nemovitostí - předpokládaný termín: cca 15.7.2011 
 
 - po vkladu na katastr nemovitostí zveřejnit záměr nájmu nebytového prostoru - 
předpokládaný termín zveřejnění: 1.8.2011 - 17.8.2011 

  
- projednání uzavření nájemní smlouvy v RM dne 24.8.2011 - neprodleně bude 
vydán pokyn k uzavření nájemní smlouvy (Bc. Anděl nebo pí. Svatoňová) 
 
Návrh dalšího termínu kontroly: 09/2011 

 
390/2011 Valná hromada společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o. 

1. zástupci obce Lukáši Martinovi navrhnout k odvolání členku dozorčí rady Ing. 
Karolínu Hrbkovou,  a navrhnout jmenování 
členem dozorčí rady p. Michaela Dufka,  
 
2. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál k projednání v 
Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                     T: 26.5.2011 
 
Bod byl na programu 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011.  Je potřeba 
vystavit pověření na valnou hromadu spol. A.S.A; termín bude upřesněn po dohodě 
se společností ( přijde pozvánka ). 
 
- umístění bodu o odsouhlasení  výplaty členů dozorčí rady do programu 12. Rady 
města, dle zápisu z valné hromady A.S.A., ze dne 23.5.2011, bod 10 – různé.  
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
287/2011 „ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie“ - schválení vypsání 

veřejné zakázky na stavební práce 

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce 
projektu „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení. 

                                                                                                Termín: neprodleně 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek zjednodušeného podlimitního řízení.    

                                                                                                          Termín: 5/2011 
                                                                                                   

Zasedání hodnotící komise se koná v nejbližším možném termínu (ve středu 18.5.) 
a to vzhledem k zákonným lhůtám, zaneprázdněnosti členů komise a požadavku 
SFŽP oznámit termín jednání komise 10 pracovních dnů předem.  

 
Pozn. - Pokud bude odbor právní a veřejných zakázek disponovat adekvátní 
kapacitou pro zpracování VŘ, může být výsledek hodnocení zpracován formou 
materiálu v uloženém měsíci květnu, předložen bude pak do nejbližší RM. 
 
Návrh dalšího termínu kontroly: 07/2011 
 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
300/2011 Výbor pro dohled nad veřejnými zakázkami – záměr 

Mgr. Janu Audymu, vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek, připravit 
materiál ke zřízení výboru zastupitelstva pro dohled nad veřejnými zakázkami, 
včetně statutu výboru, a předložit jej radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení. 

                                                                                                         
                                                                                                    T: květen 2011 

Usnesení bylo zrušeno radou města dne 17.5.2011. 
 

362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním 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: 05/2011 
 

Nesouhlas zastupitelských klubů zastupitelstva města – nový termín RM a ZM 
06/2011. 

273/2011 Technologické centrum Uran – přijetí dotace 

2) Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, 
na základě požadavků odboru řízení a informatiky zajistit vyhotovení projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele na stavební část projektu.   
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                                                                                                              T: 5/2011 
 
 

Pokud nedostaneme od ČEZ navýšení příkonu, nemůžeme ani zadat PD. 
Odeslány jménem primátorky 2 žádosti o navýšení, zatím negativní stanovisko. 
Jednáme dále s Plazou o možnosti přenechání požadovaného příkonu. 

          
          Návrh dalšího termínu kontroly: 06/2011 
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