
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 1. 2012 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2011 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 163 

Schválil: vedoucí oddělení Zuzana Škodová, vedoucí organizačního oddělení 

 tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Bc. M. 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 IV. čtvrtletí 2011 

a  s o u h l a s í  
s prodloužením termínu kontroly u usnesení č. 123/09, 126/2011, 143/2011, 196/2011, 242/2011, 
244/2011, 271/2011, 272/2011, 274/2011, 275/2011. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci říjen, listopad, prosinec 2011 

 

V měsíci   ř í j n u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
228/2011 Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní pláno-

vání 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena 
výboru. 

                                                                                                                   Termín: ihned
 

226/2011 Zřízení Osadního výboru Rudolfov  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  

seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  

             T: ihned
 

208/2011 Zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM na internetu podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejňování zajistit. 

                                                                     

                                             T: po ověření zápisu ze zasedání ZM ze dne 29. 9. 
2011 

 

221/2011 Návrh na vydání 56.D změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 

 

1. zajistit oznámení o vydání 56.D změny územního plánu města Liberec ve 
smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 

 

2. zajistit  činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny  

 

                                                                                                   Termín: neprodleně
 

220/2011 Zahájení pořízení 67. změny územního plánu města Liberec 
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 - vytvoření podmínek pro strategický záměr - rozvoj Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zahájit proces pořízení 67. 
změny územního plánu města Liberec. 

       Termín: ihned 
 

224/2011 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, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

     T: říjen 2011 

 
51/2011 Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, zajistit: 

 

6. zařazení příspěvku pro ZOO Liberec navýšeného o finanční prostředky 
v souvislosti s fungováním nově zřízeného Kulturně společenského centra při 
ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY do návrhu rozpočtu na rok 2012 

     T: říjen 2011 

 
114/2011 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu SML pro 2. kolo 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátora, 

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: říjen 2011 
 

192/2011 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce Stanislavu 
Hněličkovi 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 

předat listinu o udělení Čestného občanství města Liberce Stanislavu Hněličkovi 
u příležitosti státního svátku 28.10.2011 - Dne vzniku samostatného českosloven-
ského státu. 

     T: říjen 2011 

 
211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - 

změna užívání školní jídelny - výdejny na školní jídelnu 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, požádat o změnu v rejstříku škol 
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a školských zařízení. 

   T: neprodleně 
 

212/2011 Zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, požádat o změnu v rejstříku 
škol a školských zařízení. 

    T: neprodleně

 
218/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci výše uvedené 
akce. 

                                                                                                            Termín: ihned

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

143/2011 Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady II“ v IPRM zóna Lidové 
sady 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, podat žá-
dost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

                                                                                                       T: červenec 2011

 

Není vypořádáno územní rozhodnutí a bez něj žádost nelze podat. 

Nový kontrolní termín - 29.2.2012 
 

 

V měsíci   l i s t o p a d u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
233/2011 Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a územní plánování 
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Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena 
výboru. 

       Termín: ihned 

 
234/2011 Změna v personálním obsazení kontrolního výboru 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena 
výboru. 

       Termín: ihned 

 
239/2011 Dodatek zřizovací listiy příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, 

p.o. s vymezením svěřeného majetku 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit podpis dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Li-
berec, p.o. primátorkou města, Bc. Martinou Rosenbergovou a předání podepsa-
ného dodatku řediteli příspěvkové organizace a dotčeným odborům MML. 

    T: neprodleně

 
242/2011 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 

programu prevence kriminality pro rok 2011 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci výše 
uvedených projektů.  

       T: průběžně

 
204/2011 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutár-

ního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML - 2.kolo roku 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: listopad 2011

 
237/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 

organizací SML 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit podpis majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organi-
zací Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec a Divadlo F. X. Šal-
dy Liberec primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředi-
telům kulturních příspěvkových organizací. 

    T: neprodleně
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248/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu a realizaci výše 
uvedených akcí. 

   Termín: ihned 
 

249/2011 Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec Krajské vědecké knihovně v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit podpis darovací smlouvy uzavřené mezi SML a Krajskou vědeckou kni-
hovnou v Liberci. 

    T: neprodleně
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
144/2011 Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně  

Ing. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh smluvních 
dokumentů na zajištění realizace projektu Oddechová zóna na Perštýně 
k projednání radě a zastupitelstvu města. 

                                                                                                        Termín: 08/2011

 
197/2011 Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválené zástavní 
smlouvy.   

                                                                                                                  Termín: 30.9.2011

 
144/2011 
 

Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně  

Ing. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh smluvních 
dokumentů na zajištění realizace projektu Oddechová zóna na Perštýně 
k projednání radě a zastupitelstvu města. 

                                                                                                          Termín: 08/2011 
 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
242/2011 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 
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programu prevence kriminality pro rok 2011 

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou posky-
tovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 416.000,-Kč do 
nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec.  

       T: průběžně

Dotace bude zařazena v 6. rozpočtovém opatření (Leden 2012). 

 

 
196/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o sta-
novení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní 
hrací přístroje 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, dopracovat dohodu o závazných pra-
vidlech a předložit návrhy jednotlivých dohod radě města ke schválení a předložit 
zastupitelstvu města jako informaci. 

        T: 11/2011 

Probíhá dopracování dohody o závazných pravidlech. 

Materiál půjde předběžně do lednového zastupitelstva k dalšímu projednání. 

 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
  

244/2011 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu 
"IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
podpis příslušného dodatku Smlouvy o alokaci prostředků. 

T: listopad 2011  

Podpis dodatku obou smluvních stran bude v lednu 2012. 

 
 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
242/2011 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 

programu prevence kriminality pro rok 2011 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci 
výše uvedených projektů 

       T: průběžně

 

2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou po-
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skytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 416.000,-Kč 
do nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec 

                                                                                                                  T: průběžně 

Bude připraveno do 6. rozpočtového opatření na leden 2012. 

Náhradní kontrolní termín - 01/2012 

 

 

 

V měsíci   p r o s i n c i  2011  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města tak-
to: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
70/2011 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 

2011 

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, zajistit v 
součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjiš-
tění předložit zastupitelstvu města. 

                                                                                                     Termín: 31.12.2011 
 

238/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis upravených ma-
jetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření primátorkou města Liberec a předat podepsané dokumenty 
ředitelům příspěvkových organizací. 

        T: 12/2011 
 

241/2011 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj 
infrastruktury obce 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit splnění podmínek pro 
čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. 

                                                                                                               T: 31.12.2011
 

260/2011 Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Izabelly Szajkové 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, informovat pa-
ní Izabellu Szajkovou, i Exekutorský úřad.   

             T: ihned  
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113/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportov-
ního fondu Statutárního města Liberec ve 4. kole roku 2011 na pravi-
delnou sportovní činnost 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec pro 4. kolo roku 2011 včetně proplacení schválených dotací.  

                                                                                                            T: 31.12.2011 

 
84/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportov-

ního fondu Statutárního města Liberec v roce 2011 za úspěšnou repre-
zentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí investičních nákladů 
sportovních organizací 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec pro 3. kolo 2011 včetně proplacení schválených dotací. 

                                                                                                            T: 31.12.2011 
 

151/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v 5. kole roku 2011 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Ing. Jiřímu Rutkovskému,  náměstkovi primátorky, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec pro 5. kolo roku 2011 včetně proplacení schválených dotací. 

   T: 31.12.2011 

 
203/2011 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu SML pro 3. kolo 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení 
schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

                                                                                                        T: prosinec 2011

 
236/2011 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpisy majetkových pří-
loh primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům  
příspěvkových organizací.  

                                                                                                        T: prosinec 2011

 
245/2011 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateř-

ských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní 
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školou a mateřskou školou J. A. Komenského a II. mateřskou školou 
Preciosa, o. p. s. a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz ma-
teřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou školou 
DOMINO s. r. o. 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

 

a) zajistit seznámení žadatelů o poskytnutí dotace z dotačního programu podpory 
provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Sta-
tutární město Liberec, s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

 

b) zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateř-
ských škol a uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol 

                                                                                                        T: prosinec 2011

 

c) zařadit částku ve výši 695.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2012 

                                                                                                        T: prosinec 2011
  

 
246/2011 Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spo-

jené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působí-
cích na území města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  

 

1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2012 částku ve 
výši 1.171.950,- Kč 

 

2. zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
stravování 

   T: 31.12.2011 
 

264/2011 Změna usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu 
(navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěv-
kových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci výše uvedené 
akce. 

   Termín: ihned 
 

268/2011 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt "Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit uzavření smlouvy. 
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                                                                                                      Termín: neprodleně
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
274/2011 Návrh na vydání 44. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 

 

1. aby zajistil oznámení o vydání 44. změny územního plánu města Liberec ve 
smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 

 

2. aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny 

                                                                                                   Termín: neprodleně

 

Bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a poté budou následovat další kroky pořizova-
tele. Další termín kontroly dne 29.2.2012. 

 
275/2011 Schválení zadání 67. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, aby zajistil následné kroky v 
procesu pořizování 67. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                      Termín: neprodleně

 

V současné době probíhá průzkum trhu ve vztahu k zadání veřejné zakázky, poté bude 
následovat zadání veřejné zakázky projektantovi.  

Další kontrola dne 31.3.2012. 

 
126/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 

a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 
- IOP 06 - přijetí dotace a realizace projektu 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zreali-
zovat projekt „Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a pod-
mínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno. 

                                                                                                     Termín: 31.12.2011 

 

Na základě schválené změny ze strany Ministerstva vnitra (odbor strukturálních fondů) je 
termín dokončení projektu stanoven na 31. 8. 2012. 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně 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 – 06/2012. 

 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
  

271/2011 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit aktualizaci indikativního 
seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit 
poskytovateli dotace. 

    T: neprodleně

Poskytoveteli dotace bude předloženo v lednu 2012. 
 

272/2011 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atrak-
tivní a kvalitní život v Liberci 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit aktualizaci indikativního 
seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit 
poskytovateli dotace. 

    T: neprodleně

Poskytovateli dotace bude předloženo v lednu 2012. 
 

126/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 
a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 
- IOP 06 - přijetí dotace a realizace projektu 

1) Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
zrealizovat projekt „Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a 
podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 

                                                                                                     Termín: 31.12.2011 

 

2) Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru ekono-
miky, zajistit alokaci finančních prostředků na financování (spoluúčast) a násled-
ný provoz projektu „Technologické centrum IOP 06“ při sestavování rozpočtů 
SML v letošním roce i následujících obdobích (letech) 
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                                                                                    Termín: 31.12.2011 a následně

Na rok 2012 zařazena spoluúčast.  

Dotace může být zařazena až přijde na účet. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013. 

  

  

 

 

 

 


