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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

srpen 2011 

V měsíci  s r p n u  2011 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
543/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 
1.uzavřít nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu s Šedým Robertem a 
Bezuchou Jakubem; 

    T: srpen 2011
 
2.uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s Frolíkem Vlastimilem a Petříčkovou Vlastou;  

    T: srpen 2011
3.uzavřít nájemní smlouvu  na byt startovací s Tichým Miroslavem; 

   T: srpen 2011 
4.uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kuričajovou Veronikou; 

    T: srpen 2011  
5.uzavřít nájemní smlouvu na integrační byt pro azylanty s Umarovem  
Elyorbekem. 

    T: srpen 2011
 

541/2011 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: 12.8.2011 

 
546/2011 Jmenování ředitele Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 

340/7 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské  školy „Rolnička“, Liberec, 
Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace. 
                   T: 08/2011

 
51/2011 
 

Zimní údržba komunikací vč. letního čištění 

Smluvní vztah mezi Technickými službami města Liberce a městem 
Liberec 

Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku: 
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- v souladu s důvodovou zprávou předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 
9/07/0014 a za součinnosti se společností Technické služby města Liberce a.s. jej 
předložit radě města Liberce ke schválení.   

        T: 08/2011 

 
326/2011 Zřízení autobusového přístřešku pro cestující na komunikaci Letná  

Založení akce, zpracování projektové dokumentace  

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

                                                                                                  T: 08/2011– kontrolní

 
327/2011 ZŠ Ostašov - stavební  úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská 

rozšíření zadání 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
- zajistit ocenění vzniklých víceprací vyplývajících z předmětu rozšíření, uzavření 
dodatku č.1 SOD se zhotovitelem stavebních prací zakázky “ZŠ Ostašov – 
stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská “ se zhotovitelem akce 1. 
jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou a zajistit 
následnou realizaci. 

    T: srpen/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,  
 
1. v souladu se Směrnicí rady města č. 09 RM k zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec zajistit  ve spolupráci s odborem právních a veřejných 
zakázek vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového 
řízení  na výběr zhotovitele údržby a zajištění provozu vodních prvků v městě 
Liberci,  

     KT: 08/2011 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce. 

     KT: 08/2011 
 

533/2011 Revitalizace Rochlice 

Jednací řízení bez uveřejnění - vodní prvek 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit: 
 
- po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
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výsledek řízení.  

        T: 08/2011 

 
549/2011 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 

bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacích stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec 

Bc. 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/P paní Renatu 
Szénásiovou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Borový vrch,   
                 Termín: srpen 2011
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pan František Rybka na 
komunikaci Hodkovická,   
                 Termín: srpen 2011
          
3. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jaroslava 
Stejskala  a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci 
Kašmírová.   
                 Termín: srpen 2011

 

551/2011 Revitalizace Rochlice 
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění - změna technologie

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
- po naplnění všech náležitostí souvisejících z jednacího řízení bez uveřejnění na  
zakázku „Revitalizace Rochlice – změna technologie“ – 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: 08/2011– kontrolní
 

557/2011 Povodňové škody na komunikacích 
Úprava odvodnění a komunikace - ul. Karlinská - výběrové řízení na 
zhotovitele stavby 

Bc. 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 
dodavatele stavebních prací na akci „Úprava odvodnění a komunikace – ul. 
Karlinská“ .  

                                                                                                 T: 08/2011 – kontrolní 
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558/2011 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacích stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec  

Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  

          
1.vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Stanislava 
Nováka  a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Na 
Bojišti,   
                Termín: srpen 2011,
 
2.vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Waltera Feistnera  
a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Matoušova,  
                                                                                                     
                                                                                                     Termín: srpen 2011,
 
3.vydat zamítavé stanovisko odboru technické správy veřejného majetku s 
prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Ing. Lenku 
Kretschmerovou  na komunikaci Burianova.  

                                                                                                      Termín: srpen 2011
 

389/2011 Valná hromada společnosti Technické služby města Liberec, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení změny 
do dokumentů této společnosti; 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady, vč. podání návrhu na 
změnu zápisu v obchodním rejstříku.  

        T: 08/2011 
391/2011 Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení změny 
do dokumentů této společnosti; 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady, vč. podání návrhu na 
změnu zápisu v obchodním rejstříku. 

        T: 08/2011 

394/2011 Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení změny 
do dokumentů této společnosti; 
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- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady, vč. podání návrhu na 
změnu zápisu v obchodním rejstříku.  

        T: 08/2011 

535/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valná hromada společnosti Liberecká IS, a. s. 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek: 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení změny 
do dokumentů této  společnosti; 
 
- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené společnosti provedení 
veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady, vč. podání návrhu na 
změnu zápisu v obchodním rejstříku. 

        T: 08/2011 

444/2011 Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku - výběr zhotovitele 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
 
- po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Revitalizace 
Rochlice – hřiště U Potůčku“, předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení a vítězného uchazeče. 

        T: 08/2011 

 

Částečně jsou splněna usnesení: 
 
486/2011 "Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 

Výšina" - projektová a dotační příprava akce 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
zpracování ZD pro výběr zhotovitele stavby, výběr dodavatele IČ a výběr 
zpracovatele dotační žádosti a dotačního managementu. 
                                                                                                  Termín: do 30.8.2011 

 
- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zatím není připravena – bude 
realizovat dodavatel zajišťující veřejné zakázky pro IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 
 
- zadávací dokumentace pro výběr dodavatele IČ – veřejná zakázka se právě 
realizuje, probíhá jednání hodnotící komise 
 
- zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele dotační žádosti a dotačního 
managementu – veřejná zakázka se právě realizuje, probíhá jednání hodnotící 
komise 

 
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
547/2011 Stanovení kapacity  Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, 
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příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o 
změnu v rejstříku škol a školských zařízení.     
                                                     
                                                                                                               T: srpen 2011
 
Po dohodě SML s Krajským úřadem LK dochází k posunu termínu navýšení 
kapacity MŠ Ostašovská z 1. 9. 2011 na 1. 10. 2011. 
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, zajistit: 
 
- po realizaci a vyhodnocení  výše uvedených výběrových řízení zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akcí. 

     KT: 08/2011 
Smlouvy o dílo jsou připravené k podpisu. 
Náhradní termín – 09/2011. 

 
504/2011 Cyklostezka Jungmannova – Viadukt  

Poskytnutí dotace 

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

     KT: 08/2011 
Smlouvy o dílo jsou připravené k podpisu. 
Náhradní termín – 09/20y11. 

 

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 veřejné projednání I. etapy akce „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“ 
a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledku projednání. 

     T: 31.8.2011 
Projednání proběhlo 20.8.2011. 
Náhradní kontrolní  termín – 10/2011. 

 
 

561/2011 Diagnostika skalních masivů ve vlastnictví Statutárního města Liberec
Harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalních 
masivů 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
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správy veřejného majetku, 
 
- nárokovat v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na opatření zajištění 
bezpečnosti skalních masivů ve vlastnictví Statutárního města Liberec.   

        T: 08/2011 
Bude nárokováno. 
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