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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červen a červenec 2011 

V měsíci  č e r v n u  2011 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 

Splněna jsou usnesení: 
 
343/2011 MFRB – pronájem vodního díla SVS, a.s. + úprava smluvních termínů 

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit uzavření: 
- nájemní smlouvy na vodohospodářské stavby označené jako „LIBEREC – 
Strakonická – vodovod a kanalizace na p.p.č. 345/5, k.ú. Karlinky“ a „LIBEREC, 
Na Skřivanech – prodloužení kanalizace“  se společností Severočeská vodárenská 
společnost, a.s., 415 50 Teplice, Přítkovská 1689, IČ : 49099469 

                                                                                                         Termín : 06/2011 
 
- dodatku č. 4.  ke smlouvě reg. č. 7003/06/0217 uzavřené s Robertem Kleinerem, 
Liberec 6. 

                                                                                                         Termín : 06/2011 

 
401/2011 Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zpracovat a 
podat projektovou žádost poskytovateli dotace. 

         T : 6/2011 

 
443/2011 Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna Na Perštýně 

Lukáši Martinovi, náměstkovi  primátorky, 
předložit návrh projektového záměru oddechové zóny Na Perštýně včetně návrhu 
související změny smluvních vztahů k projednání zastupitelstvu města. 

                                                                                                    Termín : 30.06.2011 

 
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 
 

324/2011 Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý Lev 

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 



Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
- po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení předložit radě 
města ke schválení uzavření příslušného smluvního dokumentu – plánovací 
smlouvy mezi městem Liberec a Clarion Grandhotel Zlatý Lev. 

    KT : 06/2011 
 

 
 

328/2011 Opravy cest  na plochách veřejné zeleně 

Založení akce a návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
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 „Opravy cest na 
plochách veřejné zeleně“ zajistit prostřednictvím odboru právního a veřejných 
zakázek vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací,  
administraci v systému E-ZAK a vyhodnocení,  

       T : 06/2011 
- po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce.   

        T: 06/2011 
 

 
361/2011 
 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
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,  
 
- zřídit svislé dopravní značení IP 12 na komunikaci Fučíkova k již vyhrazenému 
parkovacímu stání pro držitele ZTP/P Matyáše Smetanu, 
              Termín : červen 2011
 
- zřídit svislé dopravní značení IP 12 na komunikaci Kozinova k již vyhrazenému 
parkovacímu stání pro držitele ZTP paní Jiřinu Vrbasovou. 

                                                                                                             Termín : červen 2011
 

362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 

       T : 06/2011 



 
364/2011 Revitalizace Rochlice – ul. Haškova 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
 
- ve spolupráci s manažerem IPRM – Rochlice projednat s odborem ekonomiky 
průběh financování městských projektů IPRM.  

       T : 06/2011  

 
265/2011 Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k.ú. Karlinky -  

U Lesíčka 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení,   

       T : 06/2011 
 

b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke schválení.  

       T : 06/2011 

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

Karlinky - Volgogradská – Americká 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení,   

       T : 06/2011 
 

b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke schválení.   

       T : 06/2011 
 
 

494/2011 Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke schválení,   

       T : 06/2011 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit zastupitelstvu města ke schválení.

       T : 06/2011 

 



495/2011 Komunikace Hybešova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení,   

       T : 06/2011 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke schválení.   

       T : 06/2011 

 
496/2011 Komunikace Tolstého – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení,   

       T : 06/2011 
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke schválení.   

       T : 06/2011 

 
498/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit: 

 
- přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj Čra  předložit Zastupitelstvu 
Statutárního města Liberec ke schválení.   

  KT : 30.6.2011
 

506/2011 Dar stavby komunikace Ječmínkova 

Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
1. odeslat žadateli písemnou informaci o zamítnutí převzetí komunikace 
Ječmínkova,  

                                                                                                    Termín : 30.06.2011 
 
2. odeslat žadateli písemný návrh na převzetí stavby nového veřejného osvětlení 
komunikace Ječmínkova a to za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene 
stavby této infrastruktury a nezbytných práv pro výkon správy a údržby sítě 
veřejného osvětlení na soukromých pozemcích včetně stavby komunikace. 

                                                                                                    Termín : 30.06.2011 



507/2011 Dar stavby komunikace Krameriova 

Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
zaslat žadateli písemnou informaci o zamítnutí převzetí komunikace.  

                                                                                                    Termín : 30.06.2011 
 

512/2011 Plán oprav odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě 
Liberci v roce 2011 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, realizaci 
a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s 
akcí „Odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě Liberci v roce 
2011“  v souladu se Směrnicí rady města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec, 

   T : neprodleně
 
- nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2011 ze strany 
odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na 
realizaci celé akce  „Odstraňování havarijních stavů na komunikacích ve městě 
Liberci v roce 2011“ ve výši 7,000.000,-Kč, a to převodem z položky 
210480750003 Běžná údržba komunikace a zeleň do položky č. 210420950014 
Havarijní opravy komunikací.  

                                                                                             T : 30.6.2011 – kontrolní
 

273/2011 Technologické centrum Uran – přijetí dotace 

- nárokovat v rozpočtovém opatření do výdajů odboru rozvojových projektů částku 
na realizaci projektu a do příjmů odboru rozvojových projektů příjem dotace. 

           T : 06/2011 
 

339/2011 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 : 20.6.2011 

 
521/2011 
 

Změna v personálním složení Správní rady Ekofondu Statutárního 
města Liberec 

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento bod k projednání 
Zastupitelstvu města Liberec. 

    T : 30.6.2011 

 
473/2011 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 : 11.7.2011 

 
284/2011 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 

„Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 

 
- zajistit předání odvolacího dekretu ředitelce Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, 
Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace     

T : červen 2011 

 
314/2011 Smlouva o nájmu movitých věcí 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
podepsání dodatku č. 1.      

T : červen 2011 
 

403/2011 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele 
Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města Bc. Danu Charyparovou.     

T : neprodleně 

 
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 

 
476/2011 
 

Návrh na vydání 38. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 38. změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

    T : 30.6.2011 

 
477/2011 
 

Rozdělení 49. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Rozdělení 49. 
změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.

    T : 30.6.2011 

 
522/2011 
 

Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní 
plánování 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit tyto změny 



k projednání v zastupitelstvu města. 

                                                                                                      Termín : 30.6.2011 
 

481/2011 Schválení dohody o zániku části práva odpovídajícího věcnému 
břemeni      

paní Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat dohodu a učinit všechny 
kroky nezbytné k naplnění schválené dohody.                                                              

    T : 30.6.2011 

 
520/2011 Doplnění Osadního výboru Kateřinky o čtyři členy 

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál zastupitelstvu 
města ke schválení. 
                                                                                                                T : 30.6.2011
 

402/2011 Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací a bytech pro 
příjmově vymezené osoby 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytů. 

    T : 30.6.2011 
  

452/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 
- uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s  Bendikovou Olgou, 
Piskorem Richardem, Časárovou Růženou, Dvořákem Karlem, Babiakovou Emilií.

 T : červen 2011
Splněno. (p. Babiaková se odstěhovala) 

 
- uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené s Krůškou Jiřím, 
Změkovou Dominikou, Červeňákovou Michaelou, Fantovou Blankou. 

 T : červen 2011
 
- uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 2 roky 
s Fialovou Vlastou, Kašparovou Lenkou, Votavou Josefem. 

 T : červen 2011 
 
- dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným s Kummerem Pavlem, Miškovskou Danou a Hunkovou Simonou. 

 T : červen 2011
                                                                                                 
- uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Tomášovou Klárou, Volfovou 
Boženou, Frühbauerovou  Ivanou Ing., Slovincovou Michaelou a Mičkovou 
Simonou Bc. 

 T : červen 2011
                                                                                                 
- uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Poczkodiovou Jaromírou a 
Mühlovou Štěpánkou. 



 T : červen 2011 

 
453/2011 Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Janě Šorejsové 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost paní Jany Šorejsové o prominutí 
poplatku z prodlení ve výši 210.392,18Kč.  

    T : 30.6.2011 

           Splněno. (v ZM neschváleno)  
 
 

 

Částečně jsou splněna usnesení: 
 
613/10 
 

IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci, projektová a 
inženýrská příprava staveb 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, realizovat 
předmětné projektové dokumentace a inženýrskou činnost. 

                                                                                                                          T : 30.6.2011
 
1) Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci 
(Svijanská aréna) - projektová příprava v realizaci (DZS do konce srpna 2011), IČ 
k SP zajištěna 
 
2) Modernizace Divadla F.X.Šaldy - probíhá předprojektová příprava - studie, 
zaměření atd. - PD a IČ bude následovat (předpoklad  zahájení do konce tohoto 
roku) 
 
3) Rozšíření využití budovy liberecké radnice - nerealizováno nic, projekt ztratil 
politickou podporu 
 
4) Pavilon leknínů botanické zahrady - PD, IČ realizováno (projekt "spí") 
 
5) Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a Aloisina Výšina - PD, IČ 
realizováno 
 
6) Rekreační a sportovní areál Vesec - PD realizována, IČ zatím ne 

 
452/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 
- uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s  Čemovou Annou, Chroustovou Marií, Hlaváčkovou Marií, Havlíkovou 
Marií, Samkovou Jarmilou, Roženskou Ludmilou, Weberovou Věrou, 
Vencálkovou Věrou, Smutnou Miroslavou, Chyškou Františkem, Pokorným 
Václavem a Křečkem Adolfem.  

 T : červen 2011
  

(p. Roženská zemřela, p. Čemová se nedostavila k podpisu smlouvy a p. Havlíková 
byt odmítla) 



 
 
 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
167/2011 Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a 

statických přepočtů zatížitelnosti v roce 2011 
Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
- nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření finanční prostředky na zajištění 
projektových dokumentací na opravy mostních konstrukcí ve vlastnictví města 
Liberec a finanční prostředky na provádění stavební údržby mostních konstrukcí. 
                                                                                            T : 30. 6. 2011 - kontrolní
 
Rozpočtové opatření proběhne v měsíci září 2011. Náhradní termín – 09/2011. 

 
318/2011 Údržba vodních prvků ve vlastnictví města Liberec 

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prací

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

       T : 06/2011 
 
Výběrové řízení je zrušeno. Nové výběrové řízení právě probíhá dle 12.RM.  
Náhradní termín – 09/2011. 

 

364/2011 Revitalizace Rochlice – ul. Haškova 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 

 
- předložit radě města ke schválení zadávací dokumentaci pro výběr technického 
dozoru investora pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, 

       T : 06/2011 
 
- zajistit příslušná stavební povolení pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova“. 

       T : 06/2011
 

Probíhá zpracování „Zadávací projektové dokumentace“. Náhradní termín – 
10/2011. 

 

361/2011 
 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
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,  
 
- vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Petra Beneše, a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Gagarinova,   
              
                                                                                                   Termín : červen 2011
- vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Milana Bozděcha,  
a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Boční.  
 
              Termín : červen 2011

 
Průběžně plněno. Dopravní značení bude osazeno po obdržení vyjádření z odboru 
dopravy. Náhradní termín – 09/2011. 
 

426/2011 Odprodej vraku havarovaného vozidla a nahrazení novým vozidlem 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, uzavřít kupní smlouvu na 
odprodej havarovaného vozidla Škoda Fabia,  RZ 3L5 7300.  

    T : 24.6.2011 
 

Vrak havarovaného vozidla bude muset být však odprodán jinému zájemci 
z opakovaně uskutečněné aukce.  
Původní zájemce, společnost Autocentrum Milocar, od svého záměru odkoupit 
předmětný havarovaný vrak odstoupila těsně před dohodnutým termínem podpisu 
smlouvy.  
Aukce byla proto zopakována, v současné době je vedeno jednání s novým 
zájemcem a pojišťovnou v této záležitosti. 
Pro podpis smlouvy na odprodej vraku bude dojednán nový termín. 

 

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
110/2011 Komunikace Plátenická – oprava chodníku 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

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.501/2011. 

 
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, 
 
- 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. 

 
  

V měsíci  č e r v e n c i  2011 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

 
Splněna jsou usnesení: 
 
329/2011 Cyklostezka Nisa – Liberec centrum 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

      Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,  
      zajistit vyúčtování účelové dotace  z LK na projekt „Cyklostezka Nisa – Liberec     
      Centrum“. 

  KT : 30.6.2011

 
159/2011 Matoušova - oprava komunikace (sdružená oprava) 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
- po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu. 
                                                                                                  T : 07/2011- kontrolní

 
359/2011 Výkony za zimní údržbu komunikací za listopad a prosinec 2010 

společnosti TSML, a. s. 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
 
1. Předat k proplacení na odbor ekonomiky Statutárního města Liberce faktury za 
vystavené soupisy prací č. SPP 101745 na částku 26,141.324,34 Kč včetně DPH 
s termínem splatnosti 31.8.2011 a č. SPP 1017638 na částku 3,078.998,02 Kč 
včetně DPH s termínem splatnosti 31.5.2011 za zimní údržbu komunikací ve 
vlastnictví SML za měsíce listopad a prosinec 2010. 



 

KT : neprodleně
 
2. Projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce, 
a.s. konkrétní termín předložení návrhů představenstvu Technických služeb města 
Liberce, a.s., podle níže uvedených bodů: 
 
a) dovybavení vozidel zajišťujících zimní údržbu komunikací systémem GPS, 
který umožňuje záznam o výkonu mechanismů zimní údržby, tj. záznam o trase, 
posypových km, spotřebě posypových materiálů,  
 
b) vybavení nakládky a vykládky posypových materiálů společnosti TSML, a.s. 
vážním zařízením, které umožní evidenci a kontrolu přijatých a odebraných 
posypových materiálů, 
 
c) zpřístupnění sledování vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních 
dat jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného 
majetku. 
                                                                                                                KT : 07/2011
(RM v září projedná operační plán + příloha viz body a, b, c) 

 
494/2011 Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

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

 
- zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu. 

       T : 07/2011 
495/2011 Komunikace Hybešova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu. 

       T : 07/2011 

 
496/2011 Komunikace Tolstého – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu. 

       T : 07/2011 
508/2011 Záměr Statutárního města Liberec 

Provozování farmářských trhů před obchodním domem Fórum 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
- ve spolupráci  se společností Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ 27643191 
připravit smluvní dokument - smlouvu o organizaci  farmářského trhu v Liberci 
před obchodním domem Fórum a předložit jej radě města ke schválení. 



                                                                                                         Termín : 07/2011 
 

510/2011 Údržba vodních prvků ve vlastnictví města Liberec 

Vyhlášení  výběrového řízení na dodavatele prací 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- vyrozumět účastníka výběrového řízení na akci  „Provoz a údržba vodních prvků 
– Liberec“ z měsíce května 2011 o zrušení výběrového řízení. 

       T : 07/2011 
 

553/2011 Městský mobiliář 
Záměr rozšíření o nové prvky - platný městský mobiliář 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, předložit odboru strategie a územní koncepce žádost – 
záměr o rozšíření nových prvků platného městského mobiliáře. 
         Termín : 07/2011

 

447/2011 Opravné vyúčtovaní spotřeby elektřiny Burianova 969, Burianova 
1070 a Burianova 1071 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
zajistit provedení opravného vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním prostoru 
za období od 01.01.2010 do 31.12.2010 v objektech Burianova 969, Burianova 
1070 a Burianova 1071. 

                                                                                                        T : červenec 2011  

 
437/2011 Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související 

majetkoprávní vypořádání formou daru – Ječmínkova ulice 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města, 
informovat žadatele o výsledku jednání rady města. 

    T : 15.7.2011 

 
 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
444/2011 Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku - výběr zhotovitele 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
 
- zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového 
řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace Rochlice – hřiště 
U Potůčku“. 

                                                                                                T: 07/2011 – kontrolní   



 
Odbor právní a veřejných zakázek připravil výběrové řízení a ve středu 10.8. 
proběhlo II. jednání hodnotící komise, kde byl vybrán vítěz.  
Bude následovat informování všech uchazečů o výsledku.  
Novinkou je uveřejnění kompletní dokumentace výběrového řízení  na webových 
stránkách SML. 
Nový kontrolní termín – 09/2011. 

 

498/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku: 
 
1. prostřednictvím odboru technické správy veřejného majetku vyhlásit, provést 
administraci  a vyhodnocení výběrových řízení v souladu se „Směrnicí rady města 
č. 09 RM“ na  dodavatele stavebních prací na akce:     
 - Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická 
 - Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, 
 - Oprava odvodnění ul. K Bucharce,  

    KT : 07/2011 
 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a v souladu se „Směrnicí 
rady města č. 09 RM“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového 
řízení  na výběr dodavatele stavebních prací, pro akci Úprava odvodnění a 
komunikace – ul. Karlinská. 

    KT : 07/2011 
Právě probíhá výběrové řízení. Kontrolní termín – 09/2011. 

 
503/2011 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 

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  pana Milana Bozděcha a 
to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Boční,   

                                                                                               Termín : červenec 2011 
 

Dopravní značení bude osazeno po obdržení vyjkádření z odboru dopravy. 
Kontrolní termín – 09/2011. 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Leoše Novotného 
a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Finská,   

                                                                                               Termín : červenec 2011 
Zrušit tento bod na základě vyjádření odboru dopravy. 
 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 



zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Ervína Šolce a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Pískovně.   

                                                                                               Termín : červenec 2011 
 

Dopravní značení bude osazeno po obdržení vyjádření z odboru dopravy. 
Kontrolní termín – 09/2011. 

 

504/2011 Cyklostezka Jungmannova – Viadukt  

Poskytnutí dotace 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit: 
 
- ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a v souladu se „Směrnicí 
rady města č. 09 RM“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového 
řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Cyklostezka Jungmannova – 
viadukt“. 

    KT : 07/2011 
Právě probíhá výběrové řízení. Kontrolní termín – 09/2011. 

 

511/2011 Revitalizace Rochlice 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, 
administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci  „Revitalizace 
Rochlice -  změna technologie“,  formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

  T : neprodleně 
12. 8. 2011 proběhlo 1. jednání. 
 
- po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek řízení.  

       T : 07/2011 
Náhradní kontrolní termín – 08/2011. 

 

550/2011 Nerudovo náměstí - oprava komunikací 
Jednací řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy ve-řejného majetku, 
 
a) ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci,  
realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Nerudovo náměstí-oprava 
komunikací - JŘBU“,  formou jednacího řízení bez uveřejnění,  
                                                                                                               T: neprodleně
11. 8 2011 proběhlo 1. jednání. 

 
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek řízení.  
                                                                                                                   T : 07/2011



Náhradní kontrolní termín – 08/2011. 
 

505/2011 Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací 

Rozšíření zadání projektových prací,  etapizace a financování projektu 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku:  
 
- zajistit uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na úpravu dokumentace (rozšíření 
zadání a etapizace), dopracování materiálu pro prezentaci a zpracování projektové 
dokumentace (DSP, DZS) vč. zajištění pravomocného stavebního povolení pro 
schválené 2 etapy projektu, v celkové finanční výši 150.000,-Kč včetně DPH a to 
se zpracovatelem projektové dokumentace, společností Valbek. 

                                                                                             T : 31.7.2011 – kontrolní
 

Smlouva se připravuje k podpisu. Náhradní kontrolní termín – 31.8.2011. 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
364/2011 Revitalizace Rochlice – ul. Haškova 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
 
- 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 pro 
projekt „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“.  

                                                                                                T : 07/2011 – kontrolní
Akce probíhá, příprava „Zadávací projektové dokumentace“.  
Náhradní kontrolní termín – 10/2011.  

 


