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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
říjnu 2011 

V měsíci   ř í j n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
718/2011 Odsouhlasení záměru Statutárního města Liberec zajišťovat služby 

ochrany veřejného pořádku Městskou policií Liberec v jiných městech 
a obcích Libereckého kraje 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit záměr zastupitelstvu města 
ke schválení.                                                                                           

   T: 24.10.2011 
 

732/2011 Návrh na pořízení 67. změny územního plánu města Liberec 

- vytvoření podmínek pro strategický záměr - rozvoj Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na pořízení 67. změny územního plánu města Liberec k projednání 
a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec. 

                                                                                                         Termín: 27.10.2011 
 

703/2011 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit  návrh  majetkoprávní  operace  pod   body   I., II., III. a IV. ke  
schválení   zastupitelstvu města. 

        T: 27.10.2011
 

717/2011 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na 
projekt "Bazén Liberec" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek dotační 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                         Termín: 27.10.2011 
 

715/2011 Jmenování zástupců Statutárního města Liberec do Výboru pro 
přípravu období 14+, Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit účast 
zástupců na zasedání Výboru pro přípravu období 14+. 
                                                                                                               T: neprodleně
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716/2011 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - 
dodatečné práce č. 2" v rámci Integrovanéného plánu rozvoje města 
Liberec – zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SYNER 
s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

        T: neprodleně 

 
672/2011 Výpůjčka nebytových prostor 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, předat 
organizaci uvedený prostor a sepsat s organizací smlouvu o výpůjčce.  

                                                                                                                           T: říjen 2011
                                                                                                       

674/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s  Pitlounem Milanem a Šulcovou Danou, 

         T: říjen 2011 
 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérový a upravitelný) 
se Smrčkou Martinem, 

         T: říjen 2011 
 
3. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Chocholoušovou Janou, 

         T: říjen 2011 
 
4. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty služební s Krajskou nemocnicí 
Liberec,  

         T: říjen 2011 
 
5. dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným s Jirkovou Zojou a Babinszkou Ivetou a uzavřít nájemní smlouvu na byt 
startovací s  Pavlíkovou Markétou. 

         T: říjen 2011 
 

727/2011 Žádost o stažení výpovědi Josefa Tomse 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zaslat 
stažení výpovědi z nájmu J. Tomsovi do vlastních rukou. 

                 T: ihned
728/2011 Žádost o prominutí části nájmů na ubytovně, Kateřinská 156, Liberec 

v době speciální ochranné dezinsekce proti štěnicím   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, informovat 
uživatele ubytovny, Kateřinská 156, Liberec.  

                 T: ihned
729/2011 Schválení přijetí daru do majetku zřizovatele od Nadace Archa 

Chantal v celkové výši 250.000,- Kč na realizaci projektu výtvarného 
řešení interiéru Dětského centra Sluníčko Liberec v areálu 
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"Pekárkova" 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit 
Mgr. et Bc. Annu Vereščákovu, ředitelku organizace, s rozhodnutím Rady města 
Liberec.           

                 T: ihned
733/2011 Návrh na vydání 56.D změny územního plánu města Liberec 

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

        T: 27.10.2011
 

721/2011 MŠ Kytička-realizace úspor energie, schválení smlouvy o poskytnutí 
podpory a schválení přijetí dotace      

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 09038883 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 9.9.2011 a přijetí 
dotace ke schválení zastupitelstvu města.          

                                                                                                                        T: 10/2011
 

713/2011 ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie, schválení smlouvy o 
poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace     

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 10065043 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 16.9.2011  a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.                                              

                                                                                                                        T: 10/2011
 

706/2011 Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 
2011 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření 
č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2011 zastupitelstvu města dne  27. 10. 2011 
ke schválení. 

 
158/2011 Resslova – oprava komunikace 

Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby   

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

                                                                                                                    T: říjen 2011 
 

559/2011 Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 
Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- po schválení „Plánovací smlouvy“ zastupitelstvem města zajistit oboustranný 
podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu 

        T: 10/2011 
 

622/2011 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
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bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacího 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 
s prodloužením stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  
Marka Pažouta, zastoupeného matkou, paní Petrou Pažoutovou na komunikaci 
Gagarinova,   
                  Termín: říjen 2011 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jiřího Doseděla a 
to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci U Soudu,   
 
                  Termín: říjen 2011 
 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Věrušku 
Netušilovou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Sametová.  

                  Termín: říjen 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,  
 
- po realizaci a vyhodnocení výběrových řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akcí 

     KT: 10/2011 
 

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

Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
- po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný 
podpis výše  uvedeného smluvního dokumentu 

        T: 10/2011 

 
720/2011 Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou 

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

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci 
jednacího  řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „MŠ Kytička - realizace 
úspor energie – dodatečné práce“ vítězi řízení, společnosti STAVO - UNION, 
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stavební společnost s r.o., se sídlem V Aleji 23, 466 01 Jablonec  nad Nisou, IČ 
254 07 317.                                             
                                                                                                      Termín: neprodleně
 
2. po naplnění všech náležitostí vyplývajících z jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku „MŠ Kytička - realizace úspor energie – dodatečné práce“ 
předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, společností 
STAVO - UNION, stavební společnost s r.o., a následně zajistit realizaci akce. 
                                                                                                           
                                                                                                          Termín: 10/2011 

 

725/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací ve výši 150.000,- Kč na nákup zvukového mixážního 
pultu pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec zastupitelstvu města ke schválení. 
                                                                                                     Termín: 27.10.2011 

 

663/2011 Stanovení kapacit mateřských škol 

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

 
694/2011 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: 10/2011 
 

695/2011 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, 
administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „ZŠ Aloisina výšina 
- 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 
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   Termín: 10/2011 
 

722/2011 Souhlas s přijetím finančních darů pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele MgA. Martina Otavu s rozhodnutím Rady města Liberec.              
                                                                                                               T: neprodleně

 
723/2011 Souhlas s přijetím darů pro základní školy 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit 
s rozhodnutím rady města ředitelky  základních  škol.                                               
                                                                                                               T: neprodleně

 
724/2011 Žádost ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace o 

souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do 
fondu investičního a nákupem varného kotle pro školní kuchyň  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelku Základní školy a Základní umělecké 
školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace. 
                                                                                                              Termín: ihned 

 

721/2011 Projekt EPC – energetické úspory vybraných školských zařízení, 
schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb 
se zaručeným výsledkem 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury  a sportu, 
zajistit podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se 
zaručeným výsledkem v předpokládaném znění s firmou MVV Energie CZ a.s., 
Kutvirtova 339/5, 150 00. 
                                                                                                      Termín: neprodleně
(připraveno k podpisu) 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
364/2011 Revitalizace Rochlice – ul. Haškova 

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

 
- zajistit příslušná stavební povolení pro projekt „Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova“ 

        T: 06/2011
 

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, 
 
- 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  

  
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 
 
 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
714/2011 Založení projektu "Město pro lidi" a zapojení SML do partnerské sítě 

ERA 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
realizaci potřebné dokumentace a podpis partnerské smlouvy. 

                                                                                                    Termín: do 30.10.2011 
Smlouva je na kontrole u právníků SML. 
Náhradní kontrolní termín - 30.11.2011 

 

674/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Šolcem Radkem. 

         T: říjen 2011 
Konzultace smlouvy s právním oddělením. 
Náhradní kontrolní termín - 11/2011 

  

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna 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
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Výběrové řízení na IČ bylo vypsáno, ale dne 4.11.2011 bylo zrušeno a bude se 
vypisovat nové. 
Výběrové řízení na zpracovatele žádosti a administrativní zajištění  bylo vypsáno. 
Náhradní kontrolní termín - 30.11.2011 

 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
662/2011 Záměr kácení stromů se sníženou provozní bezpečností dle projektu 

pěstebních opatření pro zajištění stability systému zeleně a provozní 
bezpečnosti 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
podat žádosti o povolení pokácení dle zákona č. 114/1992 Sb. pro dřeviny, které 
byly v projektu pěstebních opatření vyhodnoceny jako dřeviny se sníženou 
provozní bezpečností.  

        T: 30.10.2011
 
Z důvodů aktualizace projektu  "Pěstební opatření", který je podkladem pro podání 
žádosti o pokácení dřevin došlo k posunutí termínu plnění, první žádost bude 
podána na odbor životního prostředí do 15.11.2011. Protože některé stromy 
navržené ke kácení (v projektu pěstebních opatření)  již byly pokáceny v průběhu 
roku 2011 (zajišťovala správa zeleně), musíme nyní aktualizovat data z projektu , 
přičemž aktualizace spočívá v místním šetření, porovnání informací s projektem a 
provedení fotodokumentace. 
 
Z uvedených důvodů došlo k prodloužení termínu podání žádosti na OŽP. 
Náhradní kontrolní termín – 30.11.2011 

 
 

138/10 Skládka Zlaté Návrší 

Zajišťování monitoringu 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
 
- po dokončení rekultivace skládky Zlaté návrší a vydání nového povolení 
k vypouštění odpadních vod zpracovat podmínky výběrového řízení na výběr 
zhotovitele monitoringu podzemních vod skládky Zlaté Návrší a předložit je ke 
schválení radě města 
                                                                                                               T: 30.10.2011
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 
- z  důvodu prodloužení platného rozhodnutí ze dne 29.6.2011 do 31.12.2012 

 
570/2011 Rozhodnutí ÚOHS - zrušení zadávacího řízení Revitalizace 

Soukenného náměstí – realizace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit úhradu pokuty ve výši 100.000,- Kč a nákladů řízení ve výši 30.000,- Kč 
v souladu s rozhodnutím a vstoupit v jednání se zhotoviteli stavby na posunutí 
realizace. 

   T: 27. října 2011 
 
Platba bude řešena odborem ekonomiky, platit se bude od Mgr. Audyho. 
Částka se bude řešit v 5. rozpočtovém opatření. 
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575/2011 Směna pozemku p.č. 2593/2 v k.ú. Liberec za pozemek p.č. 159/1 v k.ú. 

Kunratice u Liberce – možnost doplatku směny formou pravidelných 
splátek 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, 
 
předložit smlouvu o smlouvě budoucí směnné ke schválení zastupitelstvu města. 

        T: 27.10.2011
 
V současné době jednáme s panem Johannem, je tam komplikovaná vazba na 
územní plán. 
Náhradní kontrolní termín – 24.11.2011 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
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
 
- 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
                                                                                                                     
V závislosti na schválení rozpočtu. 
Náhradní kontrolní termín – 12/2011. 

 
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 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.  
Informace bude předložena radě města v prosinci 2011. 
Náhradní kontrolní  termín – 12/2011 

 
 


	KOS INFO do ZM plneni usn.pdf
	Kopie - Plneni usneseni RM za rijen 2011



