
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 27. 10. 2011 

Plnění usnesení rady města za měsíc září 2011  

 
Předkládá:  Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

  

Zpracoval:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
 
 

 



 2

 
Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

září 2011 

V měsíci  z á ř í  2011 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
612/2011 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 

projekt "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný 
v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětnou dotační smlouvu ke 
schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                        Termín: do 8.9.2011 

 
587/2011 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: 16.9.2011 

 
637/2011 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: 30.9.2011 

 
605/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

           T: září 2011
 
2. uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu s Hušlovou Jaroslavou 

           T: září 2011
 
3. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s Kučerovou Jitkou, Pallanovou Jarmilou, Pechovou Marii, Noskovou 
Jiřinou a Svatošovou Vlastou  

           T: září 2011
 
4. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným nájemným 
s Paulátem Jiřím, Martincem Milanem a Berkym Tiborem 

           T: září 2011
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5. uzavřít nájemní smlouvy na byt startovací s Vidovičovou Ivanou a Schovancem 
Jiřím 

           T: září 2011

 
608/2011 Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
písemně informovat nájemce o jednostranném zvýšení nájemného 
z bytu.                                

          T: 30.9.2011

 
611/2011 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj 

infrastruktury obce z Ministerstva vnitra ČR 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podání 
žádosti o dotaci prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje na MVČR. 

           T: září 2011
 

18/2011 Běžná údržba komunikací, dopravního značení, mostů a veřejné zeleně

Smluvní vztah mezi Technickými službami města Liberce a městem 
Liberec 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
- zařadit do rozpočtu odboru TS na rok 2012 a následující roky finanční částku ve 
výši 400.000,- Kč na úhradu zajištění výkonu pohotovosti BESIP spojených s 
označováním komunikačních havárií a usměrňování dopravy na nesjízdných úsecích 
a jejich objížděk včetně zajišťování označování komunikačních havárií   

                                                                                                      T: 09/2011– kontrolní 

 
48/2011 ZŠ Ostašov - stavební  úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská 

Založení projektu, 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 do 
30.8.2011 

           T: září 2011

 
50/2011 Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a Božích bojovníků 

Založení projektu, 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 
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příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce   

            T: 09/2011 
 

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

          KT: 09/2011
 

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, 
 
-  po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení na akci „Úprava odvodnění a 
komunikace – ul. Karlinská“ předložit radě města ke schválení výsledek výběrového 
řízení a vítězného uchazeče 

            T: 09/2011 
 

559/2011 Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 
Plánovací smlouva 

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

            T: 09/2011 
 

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 
správy veřejného majetku, 
 
- vhodným způsobem informovat radu města o výsledku diagnostiky skalního masivu 
za hlavní tribunou fotbalového stadionu FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách 
                                                                                                                        T: 09/2011

 
619/2011 Revitalizace Rochlice  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění – vodní prvek 

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 – vodní prvek“ – dodavatel stavby, předložit 
k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností 



 5

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: 09/2011– kontrolní 
 

620/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

1) Lukáši Martinovi, náměstku primátorky,  
zajištění podání písemné informace o průběhu a realizaci akcí „Povodňové škody na 
komunikacích“ ve městě Liberci na Ministerstvo pro místní rozvoj a Krajský úřad 
Libereckého kraje,    

       T: neprodleně  
2) Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
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:  
   

    Lávka ul. Temná ul. přes Harcovský potok   

    Oprava nábřežní zdi ul. Tichá  

    Oprava odvodnění ul. Křižanská  

    Oprav odvodnění ul. Novinská propustek č. 1., 2 

    Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova 

    Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch  

    Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská v Liberci  

    Oprava vozovky pod. železničním mostem ČD v ul. Železniční  

    Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárovská  
  

621/2011 Oprava odvodnění a komunikace Karlinská 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně ve spolupráci s odborem právním a veřejných 
zakázek zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úprava 
odvodnění a komunikace ul. Karlinská“ –  dodavatel stavby, všem uchazečům o 
veřejnou zakázku; 

                 T: ihned
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úprava odvodnění a komunikace 
– ul. Karlinská“ – dodavatel stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo 
s vítězem tohoto řízení, se společností Skanska a.s., se sídlem  Chodov, Líbalova 
1/1348, 149 00 Praha 4,   IČ 262 71 303 s nabídkovou cenou 5,331.972,- Kč bez 
DPH, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                                      T: 09/2011– kontrolní 
 
 
 



 6

623/2011 Úhrady ceny za věcná břemena pro  Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou a. s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3  

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
a.s. o schválení věcného břemena za uložení inženýrských sítí do pozemků 
komunikace ve vlastnictví Statutárního města Liberec akce „Sociální zázemí pro 
řidiče autobusů“ pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. sídlem 
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3, a to bez úhrady věcného břemena. 
                                                                                                              Termín: 09/2011 

 
624/2011 Nerudovo náměstí - oprava komunikací 

Jednací řízení bez uveřejnění – schválení výsledku 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci 
jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí – oprava 
komunikací – JŘBU“ –  dodavatel stavby, a to vítězi řízení společnosti Strabag a.s., 
se sídlem  Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha, IČ 60838744, 

                 T: ihned
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících z jednacího řízení bez uveřejnění na  
zakázku „Nerudovo náměstí – oprava komunikací – JŘBU“ – dodavatel stavby, 
 předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  
Strabag a.s., se sídlem  Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha, IČ 60838744 a po jejím 
podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                                      T: 09/2011– kontrolní 
 

685/2011 Obchodně průmyslová zóna Sever – úprava odvodnění a oprava 
kaskády 

Plánovací smlouva 

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

            T: 09/2011 
 

676/2011 Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí – výběr varianty řešení  

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

 

- předložit na  8. jednání zastupitelstva dne 29.9.2011 k projednání dokumentaci 
variantního řešení opravy Nerudova náměstí, včetně návrhu - doporučení ke  
schválení varianty v provedení s oddechovou zónou a památníkem 

            T: 09/2011 
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677/2011 Diagnostika skalního masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu 

FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách 

Harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalního 
masivu za hlavní tribunou stadionu FC Slovan Liberec v ulici na 
Hradbách 

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

 
- nárokovat v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na opatření zajištění 
bezpečnosti skalního masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu FC Slovan 
Liberec v ulici Na Hradbách 

            T: 09/2011 
 

679/2011 Stavebně technický stav nemovitostí ve vlastnictví města Liberec 
v areálu bývalé kompostárny u komunikace Londýnské 

Hromadná stížnost obyvatel 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
- nárokovat v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na opatření zajištění 
bezpečnosti a vybudování deponie upotřebitelných stavebních materiálů v areálu 
bývalé kompostárny u komunikace Londýnské ve vlastnictví města Liberec 

            T: 09/2011 
 

 
680/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku zajistit,  
 
- přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR přeložit Zastupitelstvu 
Statutárního města Liberec ke schválení  

          KT: 09/2011
 

401/2011 Revitalizace Rochlice – hřiště U Potůčku 

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

            T: 06/2011 
 

  

582/2011 Hřiště U Potůčku - výběr dodavatele 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zajistit uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem.  

            T: 09/2011 
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444/2011 Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku - výběr zhotovitele 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
 
1. 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 
 
2. 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 
 

569/2011 Připomínka k územnímu plánu Jablonec nad Nisou 

Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit uplatnění této námitky nejpozději 
do 15 dnů ode dne veřejného projednání konceptu územního plánu Jablonce nad 
Nisou, které proběhlo dne 17. srpna 2011. 

                                                                                                        Termín: do 1.9.2011 
 

631/2011 Odprodej vraku havarovaného vozidla, RZ 3L5 7300 a nahrazení 
novým vozidlem  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, uzavřením kupní smlouvy na odprodej 
havarovaného vozu Škoda Fabia, 3L5 7300. 

          T: 16.9.2011
 

555/2011 Nerudovo náměstí - příspěvek vlastníků sítí technické infrastruktury 
na zádlažby 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy ve-řejného majetku, 
 
- uplatnit v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky akce 
„Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ 

          KT: 09/2011
 

547/2011 Stanovení kapacity  Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení.                                                                         
                                                                                                                   T: srpen 2011 

 
457/2011 Stanovení kapacity Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 

Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení.                                                             

          T: září 2011 
 

593/2011 Navýšení oboru 79-01-C/01 Základní školy s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o změnu 
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v rejstříku škol a školských zařízení.                                                             

           T: září 2011
 

664/2011 Návrh smlouvy o spolupráci na projektu "Lokální dukát" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podpis 
smlouvy o spolupráci. 

           T: 09/2011  
 

625/2011 Uzavření dodatku č. 3 - 8009/2011/17 k nájemní smlouvy nebytového 
prostoru na adrese ulice Na Výšinách 451/9,  Liberec 5 - změna doby 
trvání nájmu 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít příslušný dodatek č. 3  k uvedené 
nájemní smlouvě. 

Termín:  září 2011 
 

 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
563/2011 Realizace předprojektových příprav akce „Přestavba monofunkčních 

sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci“ v rámci IPRM 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

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. 
                                                                                                            T: do 30.9.2011

 

Pracuje se na zadávací dokumentaci na dodavatele IČ, žádosti.  
Zadávací dokumentace na dodavatele stavby bude zpracovávat vybraný dodavatel, 
který bude zajišťovat výběrové řízení. S ním bude podepsána smlouva v polovině 
října. 
Náhradní kontrolní termín - 31.10.2011. 

 
581/2011 Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky města, 
předložit žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o.  ke schválení zastupitelstvu města.  

  Termín: 8.9.2011 
 
Zástupce Vavřincův Vrch paní H. M. Palme se omluvila ze zářijového jednání 
z důvodu zahraniční cesty. Nyní je plánováno jednání tak, aby mohl být výsledek tj. 
návrh dodatku předložen na říjnovém ZM. 
Náhradní kontrolní termín – 11/2011. 
 

603/2011 Schválení vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou 
zakázku "ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné 
práce" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 
 
a) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, 
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administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci "ZŠ Aloisina výšina 
- realizace úspor energie – dodatečné práce", formou jednacího řízení bez 
uveřejnění  
                                                                                                    Termín: neprodleně  
Náhradní kontrolní Termín : 10/2011  
  
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek řízení. 
                                                                                                          Termín: 09/2011 
 
V souvislosti s posunem termínu pro vyhlášení veřejné zakázky dojde k posunu 
termínu předložení schválení výsledku řízení do RM.  
Náhradní kontrolní termín : 11/2011 
 

  

Nesplněna jsou usnesení: 
 
602/2011 Schválení vypsání jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou 

zakázku "MŠ Kytička - realizace úspor energie - dodatečné práce" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, 
administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci "MŠ Kytička - 
realizace úspor energie – dodatečné práce", formou jednacího řízení bez uveřejnění 

                                                                                                         Termín: neprodleně 
 
b) po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení. 

   Termín: 09/2011 
 

Do 17.RM dne 18.10.2011 bude předložena revokace usnesení č. 602/2011. 
 

  
  
  

 

 


	kos.ZM i plnení zarí.pdf
	plneni usneseni RM za zaří 2011

