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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc listopad 2011 u usnesení č. 550/2011, 563/2011, 575/2011, 
704/2011, 707/2011, 751/2011 
 
- plnění usnesení RM za měsíc prosinec 2011 u usnesení č. 368/2011, 740/2011, 751/2011, 
830/2011, 853/2011 
 
 
 
Vypustění ze sledování kontroly plnění usnesení RM je navrženo u: 
 
- plnění usnesení RM za měsíc listopad, prosinec 2011 u usnesení č. 676/09, 323/2011, 736/2011 
dle odůvodnění v předložené zprávě 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

listopadu a prosinci 2011 

V měsíci   l i s t o p a d u  2011  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
710/2011 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: 4.11.2011 

 
807/2011 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: 30.11.2011 
 

769/2011 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace 
pod bodem III. ke schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                     Termín: 24.11.2011 
 

770/2011 Oddechová zóna Perštýn – návrh smluvního zajištění             

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh smluvního zajištění ke 
schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                     Termín: 24.11.2011 

 
771/2011 MŠ Delfínek - realizace úspor energie, schválení smlouvy o poskytnutí 

podpory a schválení přijetí dotace    

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření smlouvy č. 
10067643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí podepsanou 
ředitelem Fondu 21.10.2011  a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                  T: 11/2011 

 
820/2011 Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
předložit žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o.  ke schválení zastupitelstvu 
města. 
                                                                                                     Termín: 24.11.2011 
 

765/2011 Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
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1) předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, Statut města Liberec 
k vyjádření zastupitelstvu Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.N. podle 
hlavy VII.čl. 12 písm. u) vyhlášky č.7/2001 Statut města Liberce    

    T: neprodleně  
 
2) po projednání v zastupitelstvu městského obvodu předložit obecně závaznou 
vyhlášku Statutárního města Liberec č. 7/2011 Statut města Liberec do 
zastupitelstva města k jejímu projednání 

 
812/2011 Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 

2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit časový plán a obsah 
činnosti rady města na rok 2012 zastupitelstvu města na vědomí a časový plán a 
obsah činnosti zastupitelstva města na rok 2012 k projednání a ke schválení 
zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

   T: 24.11.2011 
 

816/2011 Ustanovení pracovní skupiny k regulaci a stanovení míst, kde mohou 
být provozovány výherní hrací přístroje 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. vyzvat předsedy klubů zastupitelů, aby nominovali své zástupce do této pracovní 
skupiny  
 
2. svolat schůzku pracovní skupiny 

    T: neprodleně
 

768/2011 Majetkoprávní operace  

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

   T: 24.11.2011 
 

806/2011 Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, 
p. o. s vymezením svěřeného majetku 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit dodatek ke zřizovací listině 
zastupitelstvu města k projednání.  

   T: 24.11.2011 
 

752/2011 Schválení výsledku zadávacího řízení "Administrativní zajištění a 
řízení IPRM" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný smluvní dokument.

   Termín: ihned 

 
753/2011 Schválení výsledku zadávacího řízení "Odborné a organizační zajištění 

zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný smluvní dokument.

   Termín: ihned 

 
797/2011 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci  "Bazén Liberec" v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén 
Liberec“ se zhotovitelem stavby společností SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 
580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

    T: neprodleně 

 
798/2011 Jednací řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 

galerijní objekt - dodatečné práce č. 1 " v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek 
předložit radě města ke schválení. 

   T: neprodleně 

 
799/2011 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu 

"IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
alokaci prostředků projektu „IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu 
města.  

                            
707/2011 Sportovní areál Liberec s.r.o. - změna finančních vztahů se 

Statutárním městem Liberec   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
- předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o 
půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec jako věřitelem a Sportovním 
areálem Liberec s.r.o. jako dlužníkem dne 28.6.2010 

                                                                                                               T: 30.11.2011
 
Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti 
 
- podepsat dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 v předloženém znění  

   T: 30.11.2011 

  
726/2011 Standardní byty navržené pronajímatelem k opravě a úpravě dle 

zvláštního ujednání nájemní smlouvy  

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit aby 
při pronájmu bytů, vyžadujících opravy a úpravy, které je budoucí nájemce 
připraven provést, bylo postupováno výhradně za použití schváleného vzoru 
zvláštního ujednání nájemní smlouvy. 

T: listopad 2011
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730/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
1. uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s Šímou Tomášem a Minxovou Marií 

T: listopad 2011
 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
s Wajsarem Ladislavem, Novákovou Renatou, Švandou Jaroslavem, Humlovou 
Silvií, Letovancovou Lucií a Kindlovou Kateřinou 

T: listopad 2011 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené s Bartáskovou 
Naděždou, Němcovou Ludmilou a Michálkovou Jiřinou  

T: listopad 2011
 
4. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným s  Melicharovou Marií, Kopalovou Taťjanou a Mládkovou Evou 

T: listopad 2011
 
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Hůlkovou Veronikou, Vaňkovou 
Nikolou, Cvoreňovou Annou, Dongresovou Markétou a Minxovou Martinou 

T: listopad 2011
 
6. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným s  Kopalovou Taťjanou a Mládkovou Evou 

T: listopad 2011
 
7. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Karlem Jaroslavem 

T: listopad 2011
 

731/2011 Hospodaření s byty ve vlastnictví Statutárního města Liberec – úprava 
č. 3 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zveřejnit 
doplněná pravidla pro poskytování přístřeší v noclehárně. 

                                                                                                          T:  listopad 2011
 

759/2011 Výpověď z nájmu 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zaslat 
výpověď z nájmu uživatelům do vlastních rukou.  

T: listopad 2011
 

758/2011 Navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc PAPRSEK 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitelku příspěvkové organizace, paní Mgr. et Bc. Annu 
Vereščákovou. 

             T: ihned
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793/2011 Poskytnutí příspěvku  Psychiatrické léčebně Kosmonosy 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit 
podpis smlouvy s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

    T: neprodleně
 

794/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál k projednání 
zastupitelstvu města. 

   T: 24.11.2011 
 

795/2011 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec o souhlas zřizovatele s odkoupením užitkového 
automobilu 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, písemně 
seznámit Bc. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

    T: neprodleně
 

796/2011 Pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení vzniklých 
z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví SML 

1. Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 
 
- zveřejnit pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení a 
postupovat podle nich při vyřizování žádostí  
 
2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
 
- předložit zastupitelstvu města Liberec pravidla posuzování žádostí o prominutí 
poplatků z prodlení a postupovat podle nich při vyřizování žádostí 

   T: 24.11.2011 
 

823/2011 Návrh na poskytnutí odměn paní Bc. Lence Škodové, ředitelce 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 
paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace 
Dětské centrum SLUNÍČKO a panu Michaelu Dufkovi, řediteli 
příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit 
paní Bc. Lenku Škodovou, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou a pana Michaela 
Dufka s unesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty odměny ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2011 z finančních prostředků uvedených 
příspěvkových organizací. 

    T: neprodleně
 

754/2011 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, 



 8

 
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 
                                                                                                          Termín: 11/2011 

 
755/2011 Návrh Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podpis 
Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 

    T: neprodleně
 

756/2011 Souhlas s přijetím daru pro základní školu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit 
s rozhodnutím rady města ředitelku základní školy.     

    T: neprodleně
 

772/2011 Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou 
zakázku "ZŠ Aloisina výšina - 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 „ZŠ Aloisina výšina – 
realizace úspor energie – dodatečné práce“ vítězi řízení, společnosti STATUS a.s., 
se sídlem Přílepská 1692, 252 63 Roztoky, IČ 47471174 

                                                                                                      Termín: neprodleně
 
2. po naplnění všech náležitostí vyplývajících z jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie – dodatečné 
práce“ předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, 
společností STATUS a.s., a následně zajistit realizaci akce 
                                                                                                          Termín: 11/2011 

 
773/2011 
 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 569.000,0- Kč na akci: 
„Divadlo F. X. Šaldy – strukturovaná kabeláž“.  

                                                                                                     Termín: 24.11.2011 
 

774/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování 
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rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 75.000,- Kč na akci: „MŠ 
Beruška“, Na Pískovně 761/3, Liberec, příspěvková organizace – statický posudek 
a projektová dokumentace“. 
                                                                                                     Termín: 24.11.2011 

 
775/2011 Souhlas s přijetím daru pro mateřskou školu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit 
s rozhodnutím rady města ředitelku mateřské školy.     

    T: neprodleně
   

776/2011 Souhlas s přijetím finančních darů pro Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvkovou organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit 
ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

    T: neprodleně
 

777/2011 Souhlas s přijetím finančního daru 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
 

778/2011 Žádost Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové 
organizace o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitele základních škol. 

    T: neprodleně
 

779/2011 Žádost Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44, příspěvkové organizace o souhlas s uzavřením smlouvy o 
partnerství 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitelku základní školy. 
              T: neprodleně 

 
780/2011 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do 
zastupitelstva města. 

   T: 24.11.2011 
 

781/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací SML 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkové přílohy ke 
zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací s vymezením majetku ke 
dni 1. listopadu 2011 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                                                                                                    T: 24.listopadu 2011
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782/2011 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec k podané žádosti ředitelky Mateřské školy 
"Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvkové organizace 
Vladimíry Jurigové o přehodnocení sankce za nedodržení smluvních 
podmínek 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, písemně 
seznámit ředitelku Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, 
příspěvkové organizace Vladimíru Jurigovou s rozhodnutím Rady města Liberec. 

    T: neprodleně
 

783/2011 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám 
v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2012 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
 
a) předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci 
veřejné služby jednotlivým konečným uživatelům  

    T: neprodleně
 

b) zajistit přidělení volných hodin veřejné služby školským příspěvkovým 
organizacím na základě jejich požadavků 

       T: průběžně
 
c) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až 
červen 2012 

    T: srpen 2012
 

785/2011 Uzavření smluv o poskytnutí  finanční dotace na provozní náklady 
spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, 
působících na území města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do 
zastupitelstva města.   

   T: 24.11.2011 

 
786/2011 Žádost příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec o čerpání 

investičního fondu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, písemně 
seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

    T: neprodleně

 
 

787/2011 Návrh odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných 
Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, o rozhodnutí 
rady města informovat příslušné ředitele škol. 

             T: ihned
 

788/2011 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací - 



 11

Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní 
divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec      

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města 
Liberec a zajistit realizaci výplat odměn ve výplatním termínu za měsíc listopad 
2011. 

    T: neprodleně
 

789/2011 Návrh dodatku č. 2 k licenční smlouvě uzavřené mezi společností 
Perfect System s.r.o. a Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,     
 
1) zajistit podpis dodatku č. 2 k licenční smlouvě mezi společností Perfect System 
s.r.o. a Statutárním městem Liberec  

 
2) zařadit do návrhu rozpočtu odboru sportu a cestovního ruchu na rok 2012 částku 
72.000,- Kč 

T: listopad 2011
 

790/2011 Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města 
Liberec Krajské vědecké knihovně v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasené darování publikací Krajské vědecké knihovně v Liberci 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

   T: 24.11.2011 

 
 

757/2011 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj 
infrastruktury obce 

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města 
ke schválení přijetí neinvestiční účelové dotace z MVČR ve výši 400.000,-Kč na 
rozvoj infrastruktury obce 
                                                                                                               T: 24.11.2011
 
2. Ing. Tomášovi Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou 
poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 400.000,-
Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 
                                                                                                                        T: ihned
   

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, 

 
3. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

116/2011 Nerudovo náměstí – oprava komunikací 
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Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 

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

     KT: 11/2011 
 
4. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na doplatek realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

157/2011 Dopravně inženýrské studie (Uralská a Kubelkova, Kunratická, 
Hejnická) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace, a to dopravně 
inženýrských studií na jednotlivé akce projektu „Dopravně inženýrské studie“ 

                                                                                                   T: 11/2011- kontrolní
 

700/2011 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  

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 paní Věrušku Ryšavou a 
to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího          
                                                                                                  Termín: listopad 2011
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru technické správy veřejného majetku se 
zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Marii Balogovou a 
to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Kaplického 

                                                                                                  Termín: listopad 2011
 

500/2011 Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 3631/2, k. ú. Liberec – 
ulice Na Zátoči 

Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby, financování 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku: 
 
1) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s akcí „Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, 
k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči“ v souladu se Směrnicí rady města č. 09/ RM 
k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec 
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    T: neprodleně
 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní 
dokument s vítězným uchazečem a akci realizovat 

                                                                                            T: 30.11.2011 – kontrolní
 
3) zajistit činnosti související s výkonem technického dozoru investora 
prostřednictvím externího dodavatele  

                                                                                            T: 30.11.2011 – kontrolní
 

501/2011 Komunikace Plátenická – oprava chodníku 

Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby, financování 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku:  
 
1) zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s akcí „Komunikace Plátenická – oprava chodníku“ 
v souladu se Směrnicí rady města č. 09/ RM k zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec 

    T: neprodleně
 
2) po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní 
dokument s vítězným uchazečem a akci realizovat 

                                                                                            T: 30.11.2011 – kontrolní
 
3) zajistit činnosti související s výkonem technického dozoru investora 
prostřednictvím externího dodavatele 

                                                                                            T: 30.11.2011 – kontrolní
 

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, po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení 
uzavřít příslušný smluvní dokument s vítězným uchazečem a akci realizovat. 

                                                                                            T: 30.11.2011 – kontrolní
 

317/2011 Plán oprav schodišť ve městě Liberci na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

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

 
1. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce 

     KT: 11/2011 
 
2. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 



 14

319/2011 Plán oprav chodníků na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

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

 
1. po realizaci a vyhodnocení  výše uvedeného výběrového zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce 

     KT: 11/2011 
 
2. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

320/2011 Plán oprav komunikací na rok 2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

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

     KT: 11/2011 
 
2. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

321/2011 Plán oprav propustků a poškozených příslušenství komunikací na rok 
2011  

Založení akce, návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

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

 
1. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce 

     KT: 11/2011 
 
2. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

160/2011 Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný 
podpis smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni 
DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (ohlášení) akce „Oprava spojky Lukášovská – Lučanská“. 

T: 11/2011- kontrolní
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Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

161/2011 Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná 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 a realizaci projektové dokumentace 
projektu ve stupni DUR, DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Puškinova – zřízení chodníku 
a celoplošná oprava komunikace“. 

T: 11/2011- kontrolní
 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

162/2011 Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a 
přilehlé, Lukášovská, Na Pískovně) 
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 a realizaci projektové dokumentace 
projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Opravy komunikací a 
chodníků – zpracování projektů“. 

T: 11/2011- kontrolní
 

Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martinaa dále 
nepodléhá sledování RM. 
 

163/2011 Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný 
podpis smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni 
DUR, DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (ohlášení) akce „Pod Ještědem – kanalizace“. 

T: 11/2011- kontrolní
 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

164/2011 Vojanova – zřízení přechodu 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 
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Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný 
podpis smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni 
DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (ohlášení) akce „Vojanova – zřízení přechodu“. 

T: 11/2011- kontrolní
Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

165/2011 Dětská – zřízení chodníku 
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 a realizaci projektové dokumentace 
projektu ve stupni DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Dětská – zřízení chodníku“. 

T: 11/2011- kontrolní
 

Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

167/2011 Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a 
statických přepočtů zatížitelnosti v roce 2011 

Davidu Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit provedení hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a 
statických přepočtů zatížitelnosti mostních konstrukcí v majetku města Liberec. 

T: 30.11.2011
 

169/2011 Opravy komunikací a zřizování chodníků (Houbařská, Strakonická) 
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 a realizaci projektové dokumentace 
projektu ve stupni DUR, DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti 
vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce „Opravy komunikací a 
zřizování chodníků projektové dokumentace“. 

T: 11/2011- kontrolní
Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

116/2011 Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 

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

     KT: 11/2011 
 
2. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na doplatek realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

324/2011 Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý Lev 

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

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

     KT: 11/2011 
2. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

325/2011 Obchodní ulice – úprava odvodnění  

Založení akce a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

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

     KT: 11/2011 
 
2. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce 

     KT: 11/2011 
 

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

rozšíření zadání 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 
2012 nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce. 

     KT: 11/2011 
 

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, do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného 
majetku na rok 2012 nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace akce. 
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     KT: 11/2011 
 

329/2011 Cyklostezka Nisa – Liberec centrum 

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, v rámci 2. rozpočtového opatření schválit převod 
finančních prostředků z odboru rozvojových projektů v celkové výši 2 000 000 Kč 
z položky 07013.107003.087.RCY.03 N. cyklostezky Nisa, Lbc centrum, realizace 
a položky 07013.107003.087.RCY.04 N. cyklostezky Nisa, Lbc centrum, stavba na 
odbor technické správy veřejného majetku na projekt „Cyklostezka Nisa – Liberec 
Centrum“.  

     KT: 11/2011
 

238/2011 Komunikace Olbrachtova – zřízení bezbariérového přístupového 
chodníku 

Petice za řešení bezbariérového přístupu k domům č.p. 619, 620, 643, 
644 pomocí chodníku 

Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
 
a) zajistit odeslání odpovědi autorům petice 

    T: neprodleně
 
b) zařadit další přípravu akce „Olbrachtova – zřízení bezbariérového přístupového 
chodníku“ do návrhu plánu činnosti odboru TS na příští období 
                                                                                                                    T: 11/2011

 

701/2011 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zmocněný zástupce 
stavebníka Severočeské vodárenské společnosti a.s., investora 
kanalizačního potrubí v lokalitě Dykova  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
vést jednání se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o slevě nebo 
případném odpuštění finanční úhrady za odvedení dešťových vod objektů ve 
vlastnictví města Liberec a vhodným způsobem informovat radu města o přijatých 
opatřeních.  
                                                                                                          Termín: 11/2011 

 
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: 
- do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu  realizace akcí: 
4.1. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská - 500.000,- Kč  

     KT: 11/2011 
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738/2011 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 

Bc. 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/P  
paní Eriku Pavlíkovou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Jáchymovská.  

                                                                                                  Termín: listopad 2011
 

741/2011 Havarijní stavy na komunikacích 

Komunikační závady na ulicích Horská a Svobody 

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

 
1) na akce „Oprava havarijního stavu na komunikaci Horská“ a  „Odstranění 
dřevin a uvolnění volných bloků skalního masivu ve vlastnictví města Liberec u 
komunikace Svobody“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo 
a nabídkové ceny na realizaci výše uvedené akce  firmě JOSTAV spol. s .r.o.,Stráž 
nad Nisou, Studánecká 74, 463 03, IČ: 47785233 

   T: 30.10.2011 
2) po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akcí „Oprava havarijního stavu na komunikaci Horská“ a  „Odstranění dřevin a 
uvolnění volných bloků skalního masivu ve vlastnictví města Liberec u 
komunikace Svobody“  

   T: 30.11.2011 
 
4) v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat do rozpočtu odboru technické 
správy veřejného majetku  finanční prostředky na úhradu realizace akcí 

     KT: 11/2011 
 

761/2011 „Komunikace Plátenická – oprava chodníku “   

Realizace akce 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
uplatnit v rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
náklady na realizaci ve výši 831.894,24 Kč vč. DPH a na zajištění technického 
dozoru akce a zajištění koordinace BOZP 69.600,- Kč vč. DPH.  
                                                                                                          Termín: 11/2011 

 
762/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec v r. 2011 

Uplatnění žádosti o dotaci na MMR ČR 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
zajistit uplatnění žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj na 
akce:  
1) Oprava havárie propustu P1, ul. Českolipská, Liberec – povodňové škody 
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červenec 2011 
 
2) Oprava havárie propustu P2, ul. Českolipská, Liberec - povodňové škody 
červenec 2011 
 
3) Oprava komunikace Lukášovská, Starý Harcov - povodňové škody červenec 
2011 
 
4) Oprava komunikace v ulici Revírní v Liberci – povodňové škody červenec 2011 
 
5) Oprava propustku křižovatka v ul. Na Výběžku  x Malý Cíp v Liberci  - 
povodňové škody červenec 2011 
 
6) Oprava ul. U Školky Liberec – povodňové škody červenec 2011 

KT: 15.11.2011 
 

800/2011 Nerudovo náměstí – oprava komunikací 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
uzavřít se zhotovitelem stavby „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, firmou 
STRABAG, a.s. dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 19/11/005.  

T: listopad 2011
 

801/2011 Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a 
přilehlé, Lukášovská, Na Pískovně) 

Inženýrská činnost při zajištění stavebního povolení – dílčí prodloužení 
termínu 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
- uzavřít se zhotovitelem díla, projektovou kanceláří Nýdrle, dodatek č.1 smlouvy 
o dílo č. 19/11/0038 s termínem předání stavebního povolení v právní moci pro 
akce ulice Aloisina výšina, Kotkova a přilehlé, a Lukášovská, části projektu 
„Opravy komunikací a chodníků“, do 31.5.2012   
                                                                                                      Termín: neprodleně
 
- uplatnit v rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
náklady na finanční vyrovnání za inženýrskou činnost spojenou se zajištěním 
stavebního povolení pro akce Aloisina výšina, Kotkova a přilehlé a Lukášovská, a 
to ve výši hodnot položek D2 oceněných výkazů výměr těchto akcí, které jsou 
přílohou smlouvy o dílo 
                                                                                                          Termín: 11/2011 

Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

802/2011 Cyklostezka Jungmannova – viadukt  

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného majetku, na akci „Cyklostezka Jungmannova – viadukt“ zajistit 
podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo se 
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zhotovitelem stavebních prací tj. se společností  EUROVIA CS, a.s. dle výše 
schválených podmínek.  

    T: neprodleně
 

803/2011 Operační plán zimní údržby komunikací 2011 – 2012 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,   
 
1) zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní 
údržby  komunikací 2011 -2012“  ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - 
TSML a.s. 

                                                                                                      Termín: neprodleně
2) zajistit klimatickou studii pro umístění meteohlásek ve městě Liberci v celkové 
pořizovací hodnotě do 80.000,- Kč bez DPH a dále vhodným, způsobem 
informovat o výsledcích studie Radu města Liberce 
                                                                                                          Termín: 03/2012 
3) zařadit do plánu obnovy světelných signalizačních zařízení ELTODO 
CITELUM pro rok 2012 zřízení systému silniční meteorologie v souladu se závěry 
klimatické studie 

     KT: 04/2012 
 

804/2011 Havarijní stavy na komunikacích ve vlastnictví města Liberce 

Komunikační závady na ulicích Horská a Míšenská 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,   
 
2) v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat do rozpočtu odboru technické 
správy veřejného majetku finanční prostředky na úhradu realizace akcí, 

     KT: 11/2011 
 
3) zajistit financování akcí z rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku 
položky č.  2212-5171-210420950092 – Havarijní opravy komunikací 

     KT: 11/2011 
 
4) zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 19/11/0133 ( TSML 63/11 ) „Běžná údržba komunikací včetně 
příslušenství ve vlastnictví SML“ se zhotovitelem společností Technické služby 
města Liberce a.s., a to na změnu celkové ceny díla,ve výši 5.500.000,- Kč včetně 
DPH a konečného dokončení předmětu díla 10.12.2011 

     KT: 11/2011 
 

805/2011 Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací,  

Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace, 

Dílčí prodloužení termínu 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
1. uzavřít se zhotovitelem projektové dokumentace pro akci  „Horní Hanychov – 
Kanalizace“, projektovou kanceláří  Valbek, spol s r.o., dodatek č.1 smlouvy o dílo 
č. 19/11/0101 s termínem předání projektové dokumentace včetně stavebního 
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povolení v právní moci do 30.1. 2013 
                                                                                                      Termín: neprodleně
 
2. uzavřít se zhotovitelem projektové dokumentace pro akci  „Pod Ještědem – 
Kanalizace“, projek-tovou kanceláří  Valbek, spol s r.o., dodatek č.1 smlouvy o 
dílo č. 19/11/0040 s termínem předání projektové dokumentace včetně stavebního 
povolení v právní moci do 30.1. 2013 
                                                                                                      Termín: neprodleně

 
Z důvodu organizační změny je plnění úkolů v gesci L. Martina a dále nepodléhá 
sledování RM. 
 

821/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace 

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

 KT: 24.11.2011

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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 
 

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, 
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 
                                                                                                          Termín: 09/2011 
 
 

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, 
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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

 
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
 

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 

 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
  

751/2011 Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady 
II" v IPRM Liberec - zóna Lidové sady a vypsání nového výběrového 
řízení 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
zrušení vypsaného výběrového řízení a vypsání a vyhodnocení výše uvedeného 
nového výběrového řízení na dodavatele stavby. 

    T: neprodleně
 
Výběrové řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno nové, ale zatím nebylo vyhodnoceno, neboť 
hodnotící komise se sejde až v lednu 2012. 
Nový kontrolní termín: leden 2012 
 
 

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

 
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,smlouva 
podepsána. 
Náhradní kontrolní termín - 31.1.2012 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

550/2011 
 

Nerudovo náměstí - oprava komunikací 
Jednací řízení bez uveřejnění 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetku města,
zajistit majetkoprávní vypořádání mezi Libereckým krajem a SML (převod části 
pozemku p.p.č. 632/1 v k.ú. Liberec pod místní komunikací v ulici Na Kopečku). 

     KT: 11/2011 

 
Probíhá v  součinnosti s Krajským úřadem, kde v současné době probíhá schvalovací 
řízení převodu pozemku pod komunikací.  
Předpokládaný termín ukončení majetkoprávní operace je  předpokládán schválením v 
ZM v březnu 2012. 

  

704/2011 Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního 
předpisu k oceňování pozemků 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit záměr změn „zásad a 
interního předpisu“ ke schválení zastupitelstvu města. 

            T: 11/2011 
 
Tento materiál byl stažen na zasedání ZM dne 24.11.2011. 
Následně bude materiál řešen na zasedání ZM dne 26.1.2012. 

 
707/2011 Sportovní areál Liberec s.r.o. - změna finančních vztahů se 

Statutárním městem Liberec   

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti, zajistit 
provedení plateb dle bodu I. tohoto materiálu. 

   T: 30.11.2011 

                                                                                  
Faktury propláceny tak, jak jsou předávány. Nový kontrolní termín 31.1.2012. 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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
 
Další jednání by měl p. náměstek Bc.  Šolc vést v lednu 2012.  
Náhradní kontrolní termín - březen 2012 

 
 



 25

Nesplněna jsou usnesení: 
  

323/2011 Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
- po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni 
DUR, DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (ohlášení) akce „Horní Hanychov - kanalizace“ 

                                                                                                   T: 11/2011- kontrolní
Důvod - nahrazeno usnesením č. 805/2011 
 

736/2011 Bytový dům Zborovská – zřízení komunikace 

Plánovací smlouva  

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

 
a) předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení  „Plánovací 
smlouvu“ 

        T: 11/2011 
 

b) po schválení „Plánovací smlouvy“ zastupitelstvem města zajistit oboustranný 
podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

        T: 11/2011 
 
c)  vydat souhlasná stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku ve 
věci výstavby bytového domu Zborovská 

        T: 11/2011 
Nebylo schváleno v ZM - vypustit ze sledování 

  
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
  

676/09 Na Ladech – oprava komunikací 

Oprava kanalizačních přípojek 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
po dokončení akce zajistit zpracování jednotlivých návrhů darovacích smluv 
s vlastníky kanalizačních přípojek, popř. jejich částí, a předložit je radě a 
zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín kontrolní: 1.9.2010
 
Na 2.schůzi RM dne 17.1.2012 bude navrženo zrušení této části usnesení.  
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V měsíci   p r o s i n c i   2011  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
885/2011 Krátkodobá výpůjčka kancelářských prostor v budově Uranu pro 

Úřad práce ČR a zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky těchto 
kancelářských prostor 

1. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 
infrastrukturu, zavřít Smlouvu o krátkodobé výpůjčce č. 8009/2011/22 s Úřadem 
práce ČR  
 
2. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, zveřejnit záměr o 
výpůjčce kancelářských prostor v budově Uranu, Tř. 1.máje 108 v Liberci III 

   Termín: ihned 
 

861/2011 Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního 
odpadu 

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, aby uzavřela s firmou 
EKO-KOM a.s. příslušnou smlouvu o výpůjčce. 

    T: neprodleně
 

864/2011 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: 21.12.2011 
 

273/2011 Technologické centrum Uran – přijetí dotace 

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 
ve spolupráci s odborem řízení a informatiky a s oddělením správy budov projekt 
realizovat. 

            T: 12/2011 
848/2011 IPRM Rochlice - přijetí dotace 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál k projednání 
v zastupitelstvu města. 

        T: 12/2011 
 

824/2011 Žádost o sdělení o činnosti komise pro zdraví a prevenci sociálně 
patologických jevů v souvislosti s problematikou omezení výherních 
hracích přístrojů ve městě Liberci 

MUDr. Kateřině Absolonové, předsedkyni komise pro zdraví a prevenci sociálně 
patologických jevů,  
předložit radě města zprávu o tom, zda se komise pro zdraví a prevenci sociálně 
patologických jevů zabývala problematikou omezení výherních hracích přístrojů 
ve městě Liberci, a zda projednala návrh vyhlášky SML č. 6/2011, kterou 
zastupitelstvo města přijalo na svém 8. zasedání dne 29. září 2011. 
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                                                         T: 20.zasedání rady města dne 6. prosince 2011 
 

887/2011 Směrnice RM č. 10 /2011 Organizační řád Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
- seznámit všechny zaměstnance s tímto vnitřním předpisem   

    T: neprodleně  
 

866/2011 Návrh na vydání 44. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 44. změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                     Termín: 15.12.2011 
                                                              

867/2011 Schválení předložení zadání 67. změny závazné části územního plán
města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

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

                                                                                                      Termín: 15.12.2011
 

852/2011 Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 
2005 - Provoz a správa informačního systému MML - Liberecká IS, 
a.s. - snížení ceny za poskytované služby o 10% v období od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
podpis dodatek č. 8 ke smlouvě KT/7010/05/0051 oběma smluvními stranami. 

   T: 31.12.2011 
752/2011 Schválení výsledku zadávacího řízení "Administrativní zajištění a 

řízení IPRM" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný smluvní dokument.

   Termín: ihned 

 
753/2011 Schválení výsledku zadávacího řízení "Odborné a organizační zajištění 

zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný smluvní dokument.

   Termín: ihned  
 

797/2011 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci  "Bazén Liberec" v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén 
Liberec“ se zhotovitelem stavby společností SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 
580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

    T: neprodleně 
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798/2011 Jednací řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 1 " v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a výsledek 
předložit radě města ke schválení. 

    T: neprodleně 

                       
799/2011 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu 

"IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
alokaci prostředků projektu „IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu 
města.  

 
 

849/2011 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za 
rok 2010 a způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti 
Sportovní areál Liberec s.r.o. 

jednatelům společnosti, Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňkovi Svobodovi, 
 

1) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období do účetnictví roku 2011 
2) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního 
rejstříku 

                                                                                                     Termín: 31.12.2011 

 
850/2011 Sportovní areál Liberec s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce, 

Zástavní smlouva   

Bc.Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města 
 
a) návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec jako věřitelem a Sportovním areálem Liberec s.r.o. jako dlužníkem dne 
28.6.2010 
  
                                                                                                               T: 15.12.2011
b) návrh Zástavní smlouvy uzavřené mezi Sportovním areálem Liberec s.r.o. jako 
zástavcem a Statutárním městem Liberec jako zástavním věřitelem 
                                                                                                               T: 15.12.2011
                                                                               -  prodloužení termínu: 31.1.2011

 
851/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit vyhlášku k projednání 
zastupitelstvu města. 

   T: 15.12.2011 

 
886/2011 Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 Statut města Liberec 
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit obecně závaznou vyhlášku 
Statutárního města Liberec č. 7/2011 Statut města Liberec zastupitelstvu města 
spolu s návrhem změn, které přijalo na svém zasedání zastupitelstvo Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 16.11.2011 k jejímu vydání. 

        T: 12/2011 

 
792/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 

2. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s 
Pincovou Janou 

                                                                                                          T: prosinec 2011 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené s Mašlíkovou Annou 
a Lukačejdovou Czeslawou 

                                                                                                          T: prosinec 2011 
 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Šmelhausovou Evou, Spěvákovou 
Michaelou, Pátkovou Zdeňkou 

                                                                                                          T: prosinec 2011 
 
5. dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným s Pechovou Margaretou a Márthou Milanem 

                                                                                                                    T: prosinec 2011 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt azylantský s Gabayeva Yakha 

                                                                                                          T: prosinec 2011 
 

854/2011 2. zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu 
Liberec v roce 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit 2. zprávu o plnění 
Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2011 zastupitelstvu 
města. 

   T: 15.12.2011 
                                                                                      

855/2011 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvkové organizace 

panu Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                                         T: 15.12.2011
 

784/2011 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz 
mateřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou 
základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského a II. mateřskou 
školou Preciosa, o. p. s. a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
provoz mateřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a 
Mateřskou školou DOMINO s. r. o. 
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1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 
 
2.  Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit do návrhu rozpočtu města 
částku ve výši 695.500,- Kč 
                                                                                                               T: 15.12.2011

 
791/2011 Jmenování členů školských rad za zřizovatele 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
předání jmenovacích dekretů členům školských rad jmenovaných Statutárním 
městem Liberec. 
                                                                                                          T: prosinec 2011 

 
667/2011 Stav kroniky města Liberec za rok 2010 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,  
 
a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky a její tři výtisky 
 
b) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2010 v trezoru Státního okresního 
archivu v Liberci 

   T: 31.12.2011 
 

832/2011 Odvod investičních zdrojů Divadla F. X. Šaldy do rozpočtu SML 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat ředitele Divadla F. X. Šaldy o rozhodnutí rady města a stanovit termín 
provedení odvodu v roce 2011. 

    T: neprodleně

 
833/2011 Odvod odpisů z movitého majetku ZOO Liberec do rozpočtu SML 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

    T: neprodleně

 
835/2011 Změna usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu 

(navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací o 775.000,- Kč na akci „ZŠ Aloisina výšina – 
instalace termoventilů“ ke schválení zastupitelstvu města. 

                                                                                                     Termín: 15.12.2011 
 

836/2011 Souhlas s přijetím daru pro základní školy 

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

 
837/2011 Souhlas s přijetím věcného daru pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
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příspěvkovou organizaci 

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

    T: neprodleně
 

838/2011 Souhlas s prodloužením nájmu nebytových prostor Divadla F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkové organizace 

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

    T: neprodleně
 

839/2011 Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu v roce 2011 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady 
města. 
                                                                                                               T: neprodleně

 
840/2011 Žádosti ředitelů  o souhlas s uzavřením smluv o partnerství 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitele základních škol. 

        T: neprodleně
 

841/2011 Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvková organizace 

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

1. zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní 
školou,   Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizací    
                                                                                                   T: 31. prosinec 2011
2. zařadit částku 564.671,45 Kč do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a 
sportu 

    T: neprodleně 
 

842/2011 Jmenování členů školských rad za zřizovatele 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit 
předání jmenovacích dekretů členům školských rad jmenovaných Statutárním 
městem Liberec.    

                                                                                                          T: prosinec 2011 
 

843/2011 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na změnu Základních pravidel 
pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, 
zřízených Statutárním městem Liberec. 
                                                                                                     Termín: 15.12.2011 
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844/2011 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na změnu Základních pravidel 
pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, 
zřízených Statutárním městem Liberec. 
                                                                                                     Termín: 15.12.2011 

 
845/2011 Schválení Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti na projekt 

"Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
zajistit podpis Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti na projekt „Praktické 
ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost s řediteli partnerských škol. 

    T: neprodleně
 

846/2011 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt "Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
a schválení přijetí dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na 
libereckých ZŠ“. 

   T: 15.12.2011 
 

856/2011 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 
zaměření zřízených Statutárním městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
zřízených Statutárním městem Liberec ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

   T: 15.12.2011 
 

884/2011 Uzavření dodatku č. 19 k rámcové smlouvě č. 23740590 mezi T-Mobile 
Czech Republic a Statutárním městem Liberec, a pověření k podpisu 
dokumentu 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem dodatku ke smlouvě. 

   T: 23.12.2011 
 

818/2011 Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených 
organizací na roky 2013 – 2016 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového výhledu 
Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2013 - 2016 
zastupitelstvu města dne 15.12.2011 ke schválení. 
 

 
819/2011 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na 



 33

rok 2012 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města 
Liberec na rok 2012          

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtu Statutárního 
města Liberec a řízených organizací na rok 2012, a návrh plánu hospodářské 
činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 
15.12.2011 ke schválení. 

  

832/2011 Odvod investičních zdrojů Divadla F. X. Šaldy do rozpočtu SML 

1. Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
informovat ředitele Divadla F. X. Šaldy o rozhodnutí rady města a stanovit termín 
provedení odvodu v roce 2011 

    T: neprodleně
 
2. Ing. Tomášovi Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do 5. rozpočtového opatření roku 2011 výdajové části částku 2,100.000,- 
Kč na částečnou úhradu ztráty Divadla F. X. Šaldy z let minulých a zároveň zařadit 
do příjmové části odvod z investičního fondu Divadla F. X. Šaldy ve stejné výši 

     T: 6.12.2011 

 
833/2011 Odvod odpisů z movitého majetku ZOO Liberec do rozpočtu SML 

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
písemně seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec 

    T: neprodleně
 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
a) zařadit do návrhu 5. rozpočtového opatření 2011 příjmové části oddělení kultury 
a sportu odvod z odpisů movitého majetku Zoologické zahradě Liberec ve výši 
485.108,- Kč 

     T: 6.12.2011 
 
b) zařadit do návrhu 5. rozpočtového opatření 2011 výdajové části Zoologické 
zahradě Liberec navýšení příspěvku na odpisy ve výši 804.071,- Kč 

     T: 6.12.2011 

 
834/2011 Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 

2011 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření 
č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2011 zastupitelstvu města dne  15.12.2011 
ke schválení. 

 
 

567/09 Zelené srdce Liberec – úpravy lesních cest 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
realizovat „SO105 Stezka podél ul. Králův Háj“ v rámci oprav a údržby této 
komunikace. 

       Termín kontrolní: 12/2011
 
Z důvodu organizační změny je plnění úkolu v gesci L. Martina a dále nepodléhá 
sledování RM. 
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193/10 Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu 

Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných 
povolení 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
 
- zajistit povolení realizace této stavby v souladu se stavebním zákonem a 
ostatními předpisy včetně uzavřením smluv, popřípadě dohod o majetkoprávním 
vypořádání dotčených stavbou pozemků a nemovitostí 

   T: prosinec 2011
Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

821/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného 
majetku na rok 2012 nárokovat finanční prostředky na úhradu  realizace akcí, které 
budou realizovány v roce 2012. 

     KT: 12/2011 
 

822/2011 Městský kamerový systém ve vazbě na akci „Revitalizace Rochlice“ 

Upgrade softwaru MKDS 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, v nejbližším rozpočtovém opatření převést částku 
300.000,-Kč z rozpočtové položky 2212-5171-210420950074 odboru technické 
správy veřejného majetku do rozpočtové položky 5311-6111 Software Městské 
policie Liberec. 

        T: 12/2011 
 

157/2011 Dopravně inženýrské studie (Uralská a Kubelkova, Kunratická, 
Hejnická) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
3. po zpracování projektové dokumentace předložit radě města ke schválení návrh 
dalšího postupu 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 
 

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, 
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3. po zhotovení projektové dokumentace akce „Matoušova - oprava komunikace“ a 
předložení nezbytných povolení, předjednání zajištění realizace akce ve spolupráci 
s vlastníky technické infrastruktury,  zpracovat návrh zadávacích podmínek pro  
výběr dodavatele stavebních prací a předložit ho ke schválení radě města  

                                                                                                    T: 12/2011-kontrolní
 

160/2011 Oprava spojky Lukášovská – Lučanská 

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

 
Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 

 
161/2011 Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 

 
162/2011 Opravy komunikací a chodníků (Aloisina výšina, Americká, Kotkova a 

přilehlé, Lukášovská, Na Pískovně) 
Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

 
Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 

 
163/2011 Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace 
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Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

 
Z důvodu organizační změny je plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina  a dále 
nepodléhá sledování RM. 

 
164/2011 Vojanova – zřízení přechodu 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

 
Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

 
Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina  a 
dále nepodléhá sledování RM. 

 
165/2011 Dětská – zřízení chodníku 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní

Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 

 
169/2011 Opravy komunikací a zřizování chodníků (Houbařská, Strakonická) 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení  
předložit radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby 
                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní
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Projektová dokumentace – splněno 
Z důvodu organizační změny je další plnění tohoto úkolu v gesci L. Martina a 
dále nepodléhá sledování RM. 

 
676/2011 Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí – výběr varianty řešení  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení příslušné varianty konečné úpravy Nerudova náměstí 
zastupitelstvem města zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného 
majetku, návrhu investičních akcí  pro rok 2012 stavební realizaci akce „ Nerudovo 
náměstí – oprava komunikací“ 

        T: 12/2011 
 

734/2011 Posouzení  vestavby jižní tribuny fotbalového stadionu U Nisy a návrh 
dalšího postupu při odstranění zjištěných závad  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
2. nárokovat v rozpočtu na rok 2012 odboru technické správy veřejného majetku 
finanční prostředky na realizaci měření pohybu v trhlinách a stanovení příčin 
vzniku trhlin v konstrukcích vestavby kanceláří a zázemí v tribuně fotbalového 
stadionu U Nisy   

        T: 12/2011 
 

764/2011 Předání stavby vodovodu do majetku SVS a.s. 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
1. Předání  stavebních objektů SO 300 Splašková kanalizace a SO 301 Rozvody 
pitné vody stavby „MS 2009 Vesec – Sportovní areál“ části V.4.1. – 
vodohospodářské objekty - vodovody a kanalizace společnosti Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. do nájmu 

     KT: 12/2011 
 

2. Uplatnit žádost u společnosti Severočeské vodárenské společnosti na odkup 
stavebních objektů SO 300 Splašková kanalizace a SO 301 Rozvody pitné vody 
stavby „MS 2009 Vesec – Sportovní areál“ části V.4.1. – vodohospodářské objekty 
- vodovody a kanalizace 

     KT: 12/2011 
 

868/2011 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro RWE GasNet s.r.o. zmocněný zástupce stavebníka INPOS – 
projekt, s.r.o., investora plynového potrubí v lokalitě Matoušova – 
Dožínková 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, v souladu s přijatým usnesením požadovat po RWE 
GasNet s.r.o. sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem úhradu jistiny za věcná 
břemena na komunikaci Dožínková a Matoušova ve výši 52.220,- Kč bez DPH. 
              Termín: ihned
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870/2011 Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení

Plánovací smlouva 

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

 
a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu města Liberec ke schválení  

        T: 12/2011 
 

c) vydat souhlasná stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku ve věci 
výstavby bytového domu Zelená střecha 

        T: 12/2011 
 

871/2011 Bytový dům Zelená střecha – projektová dokumentace 

Plánovací smlouva 

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

 
a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu města Liberec ke schválení  

        T: 12/2011 
 
 
c) vydat souhlasná stanoviska za odbor technické správy veřejného majetku ve věci 
výstavby bytového domu Zelená střecha 

        T: 12/2011 

 
874/2011 Převod výtlačného splaškového potrubí včetně čerpadel lokality 

zahradní město do vlastnictví SVS, a.s.  

Schválení vyjímky z interního předpisu na oceňování věcných břemen 
vlastníků technické infrastruktury na komunikaci Dykova 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit majetkoprávní převod výtlačného splaškového potrubí lokality zahradní 
město včetně  2 ks čerpadel do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. 
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

   Termín: ihned 
 
2. v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. sídlem  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice úhradu jistin za věcná 
břemena   

   Termín: ihned 

 
877/2011 Cyklostezka Jungmannova – Viadukt  

Přijetí dotace 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit přijetí dotace od Státního fondu dopravní 
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infrastruktury ČR přeložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení.   

 KT: 14.12.2011
 

878/2011 Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací 

Informace o projednání projektové dokumentace 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
1. zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy o dílo s projektovou kanceláří Valbek, 
spol. s r.o. na  zpracování projektové dokumentace k podpisu 

    T: neprodleně
 

879/2011 „Oprava komunikace Lukášovská“  - majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Oprava 
komunikace Lukášovská“ uzavření výše uvedené  „Smlouvy“ mezi Lesy České 
republiky, s.p.,  IČ 421 96 451 se sídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, 501 
68 a Statutárním městem Liberec (stavebníkem). 
                                                                                                      Termín: neprodleně

 

880/2011 Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických 
vláken města Liberce" KT/0012/09/0016 

Dodatek ke smlouvě č. 1 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu dodatku č. 1 smlouvy 
KT/OOJ2/09/0016 - Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě 
optických vláken města Liberce“ 

    T: neprodleně
 

881/2011 Smlouva o dílo č. TSML/33/06 – Dodatek č. 4 

Smlouva o dílo č. TSML/11/07 – Dodatek č. 1 

Dohody o prodloužení splatnosti faktur 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních 
dokumentů. 

                                                                                                               T: neprodleně

 
860/2011 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu stanoviště 

na recyklovatelné odpady v ulicích  Riegrova a Rovná 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit smlouvu o poskytnutí dotace 
na zajištění nepřetržitého provozu sběrného stanoviště na recyklovatelné druhy 
odpadů pro veřejnost v Riegrově  ulici č.p. 16 a Rovné ulici čp. 36 v Liberci za rok 
2011 na jednání zastupitelstva města dne 15.12.2011. 
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Z prodloužených termínů jsou splněna 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 
 
Z důvodu organizační změny je plnění těchto úkolů v gesci L. Martina a dále 
nepodléhá sledování RM. 

 
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
 

 
 

 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
  

751/2011 Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady 
II" v IPRM Liberec - zóna Lidové sady a vypsání nového výběrového 
řízení 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,  zajistit 
zrušení vypsaného výběrového řízení a vypsání a vyhodnocení výše uvedeného 
nového výběrového řízení na dodavatele stavby. 

    T: neprodleně  
 
Výběrové řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno nové, ale zatím nebylo vyhodnoceno, neboť 
hodnotící komise se sejde až v lednu 2012. 
Nový kontrolní termín: leden 2012 
 

792/2011 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 Šulcovou Danou, Kalfusovou Marií, Sýkorovou Ilonou, Hejnovou 
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Hanou, Charvátovou Alexandrou, Kopečkem Bohuslavem, Prokešem Václavem; 

                                                                                                          T: prosinec 2011 
 - p. Sýkorová, p. Charvátová, p. Kopeček odmítli byt. 
 

368/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 
a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 
- IOP 06 - přijetí dotace 

 
3) Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího ekonomiky, 
zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu 
„Technologické centrum IOP 06“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím 
období (letech) 

                                                                                              Termín: 31.12.2011 a následně
Zařazeny vlastní prostředky do rozpočtu na rok 2012. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013. 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

368/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 
a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 
- IOP 06 - přijetí dotace 

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 

 
Na základě schválené změny ze strany Ministerstva vnitra (odbor strukturálních fondů) je 
termín dokončení projektu stanoven na 31. 8. 2012. 

 

 
853/2011 VoIP - schválení vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových 

služeb 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
 
- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže na hlasové služby 
(VoIP) dle schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže 

 T: neprodleně 
 
Veřejná soutěž je vyhlášena. Termín pro podání nabídek je 6. 1. 2012. Předpokládaný 
termín podepsání smlouvy s vítězem veřejné soutěže je 29. 2. 2012. 

 
- předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení 
její výsledek 

 T: neprodleně 
 
Bude předloženo RM neprodleně po vyhodnocení hodnotící komisí. Předpokládaný 
termín podepsání smlouvy s vítězem veřejné soutěže je 29. 2. 2012. 
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830/2011 Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního 
předpisu k oceňování pozemků 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh změn „zásad a 
interního předpisu“ ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                               T: 15.12.2011

 
Tento materiál byl stažen na zasedání ZM dne 15.12.2011. 
Následně bude materiál řešen na zasedání ZM dne 26.1.2012. 

 
740/2011 Revitalizace Soukenného náměstí 

Smlouva o dílo a dodatek č. 1 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
b) prověřit ve spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek možnost úpravy 
rozsahu zakázky s ohledem na záměr vypuštění prací souvisejících s vodním 
prvkem a předložit radě města návrh řešení ke schválení 

        T: 12/2011 
Bude projednáváno v kulturní komisi. 
Náhradní kontrolní termín – 03/2012 

  
 

Nesplněna jsou usnesení: 
  

323/2011 Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

Davidovi Novotnému, pověřenému vedením odboru technické správy veřejného 
majetku, 
3. po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení předložit 
radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací 
podmínky pro výběr zhotovitele stavby 

                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní
 
4. do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2012 
nárokovat finanční prostředky na úhradu realizace projektové dokumentace 

                                                                                                   T: 12/2011- kontrolní
Důvod - nahrazeno usnesením č. 805/2011 
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