
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  
 

 
7. zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 2011  
Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2011 
 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 163 

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka:  

Předkládá: 
Martina Rosenbergová, v. r. 
primátorka města 

                                                       

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2011. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci duben, květen, červen 2011 

 

V měsíci   d u b n u   2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
51/2011 Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, zajistit: 
 
1. uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě mezi SML a Kulturními službami 
Liberec, s.r.o. na II. čtvrtletí roku 2011 s příspěvkem za provoz ve stejné výši i 
položkách jako na období I. čtvrtletí roku 2011 

T : duben 2011 
 
2. předložení návrhu ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními 
službami Liberec, s.r.o. dohodou ke dni 30. června 2011 Radě města Liberec ke 
schválení 

T : duben 2011 
 

3. ve spolupráci s Kulturními službami Liberec, s.r.o. a ZOO Liberec návrh na 
finanční vypořádání zaměstnanců a závazků při likvidaci společnosti Kulturní 
služby Liberec, s.r.o. včetně zařazení finančních prostředků do rozpočtu odboru 
SK v rámci nejbližšího rozpočtového opatření roku 2011  

T : duben 2011 
 
 

39/2011 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 

Bc . Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora,  
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec 

      T : neprodleně 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

      T : duben 2011
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63/2011 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt 

Parky Lidové sady I v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

paní Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora 
Statutárního města Liberec, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

  T : duben 2011
 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
123/09 
 

Prodej akcií ČSAD Liberec, a.s. 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,  
realizovat všechny kroky související s převodem akcií. 
                                                                                                                           T : 09/2009 

 
              Smlouva dosud nepodepsána, jednání s ČSAD, a.s. probíhají. 
              Nový kontrolní termín – 12/2011.      
 
 
                                                                                                      

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
51/2011 Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY 

 
Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, zajistit: 

 
- předložení návrhu na čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací na nezbytné stavební úpravy a 
rekonstrukci jižního křídla s přesahem do půdních prostor budovy Lidových sadů 
v souvislosti s přestěhováním administrativy ZOO Liberec Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení, 

T: duben 2011  
ZOO Liberec dokončuje projektovou dokumentaci včetně rozpočtu.  
Nový termín: září 2011. 
 
 
- zařazení finančních prostředků pro ZOO Liberec nezbytných pro fungování 
Kulturně společenského centra při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY od 1. 7. 2011 
do 31. 12. 2011 do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření 2011 
                                                                      T : nejbližší rozpočtové opatření 2011

 
             Bude předloženo do 3. rozpočtového opatření. 
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V měsíci   k v ě t n u   2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
90/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve 

školství 

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpisy majetkových 
příloh Martinou Rosenbergovou, primátorkou Statutárního města Liberec a jejich 
předání ředitelům příspěvkových organizací.  

     T : květen 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 
 

89/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis upravených 
majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření a předat podepsané dokumenty ředitelům příspěvkových 
organizací. 
 
                                                                                                                       T : 05/11

 

108/2011 Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek 
ELTODO-CITELUM 

Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat souhlas dle přílohy. 

                                                                                                    Termín : 31. 5. 2011 
 

 

V měsíci   č e r v n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
38/2011 Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
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a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. kola poskytnutých dotací z kulturního 
fondu v roce 2011 s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

       T : neprodleně
  
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi SML a žadateli. 

     T : červen 2011 
 
 

40/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. kola poskytnutých dotací ze sportovního 
fondu v roce 2011 s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

       T : neprodleně
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

    T : červen  2011

 
147/2011 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními službami 

Liberec, s.r.o. a dohoda o vyrovnání 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi SML a Kulturními 
službami Liberec, s.r.o., a dohody o vyrovnání. 

    T : 30.6.2011 

 
103/2011 SAL - koupě pozemku 

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti, 
 

- učinit veškeré nutné právní kroky k podpisu kupní smlouvy na pozemek  
p.č. 1120/11 v k.ú. Horní Růžodol za schválenou kupní cenu. 

                                                                                                                          T : 30.6.2011
 

108/2011 Jungmannova – dopravní značení (úsek křiž. Švermova x Mydlářská – 
křiž. Jungmannova x Wintrova) 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

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

                                                                                                                             T : 06/2011
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154/2011 Přemístění společnosti Komunitní práce o. p. s. Liberec do budovy ul. 
Masarykova č.p. 625, Liberec I (prostory bývalého ředitelství LVT) 

 
- odboru kanceláře tajemníka, oddělení správy budov 
- odboru kanceláře tajemníka, provoznímu oddělení, přemístit vybavení společnosti 
Komunitní práce o.p.s. Liberec do nových prostor a zároveň vybavit potřebným 
nábytkem uvolněné prostory ve 2. patře budovy Uranu (kanceláře č.18, č.21 a 
č.22)             
                                                                                              Termín : do 1.června 2011 

 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
163/10 
 

Návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací a jejich 
čerpání 

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
 
- zajistit zařazení přesunu částky 1,5 mil. Kč z Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací v rámci návrhu rozpočtového opatření.  
                                                                                                         T : červen 2011 
 
Posun termínu z důvodu vytvoření rezervy. Nový termín: září 2011. 

 
116/2011 Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
  
- uzavřít se zhotovitelem projektové dokumentace, společností VALBEK, s r.o., 
dodatek smlouvy o dílo na přepracování změny koncepce užití plochy Nerudova 
náměstí a zajištění inženýrské činnosti související se změnou stavby před 
dokončením a následně zajistit prezentaci včetně projednání v Radě a 
Zastupitelstvu města Liberce. 

                                                                                                                          KT : 06/2011
Dodatek smlouvy č. 12/11/0076 – varianty: T- 22.8.2011 → materiál do 13.RM 
30.8.2011  a 7.ZM 8.9.2011 

  

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
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   
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2. Diagnostika skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
- zpracovat návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a 
předložit ho ke schválení radě města.  

                                                                                                             T : 06/2011 kontrolní 
 

            Zrušeno usnesením č. 500/2011. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


