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pro jednání zastupitelstva města dne 23. 2. 201 
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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc leden 2012 u usnesení č. 38/2012, 563/2011, 362/2011, 490/2011, 
491/2011, 492/2011, 494/2011, 495/2011, 559/2011, 870/2011. 
 
 
 
Vypustění ze sledování kontroly plnění usnesení RM je navrženo u usnesení č. 45/2012, 
892/2011, 33/10. 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

leden 2012 

V měsíci   l e d n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
893/2011 Postup při projednání návrhu pokynů pro zpracování návrhu 

územního plánu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu k projednání v radě a zastupitelstvu města. 
                                                                                                      Termín: leden 2012

 
22/2012 Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu k projednání v zastupitelstvu města.  
                                                                                                                 T: 19.1.2012

 
23/2012 Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování k návrhu pokynů 

pro zpracování návrhu územního plánu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, určenému zastupiteli, projednat s pořizovatelem 
územního plánu úpravy kapitoly A návrhu pokynů – pokyny vyplývající 
z požadavků SML.  
                                                                                                                        T: ihned

 
16/2012 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckého díla (kancelář č. 

211a) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření 
příslušný dodatek č.7 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 28/2004 ze dne 29.11.2004. 
                                                                                                         Termín: 01/ 2012   

 

17/2012 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací 
místnost č.210) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření 
příslušný dodatek č.3 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 7/2009 ze dne 20.2.2009. 
                                                                                                          Termín: 01/2012 

 

18/2012 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací 
místnost č.202) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření 
příslušný dodatek č.6 ke smlouvě o zápůjčce č.Z 27/2004 ze dne 23.11.2004. 
                                                                                                          Termín: 01/2012   

 

766/2011 Návrh organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec 
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platného od 1. ledna 2012 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést organizační a personální 
změny související se změnami ve fungování, řízení a struktuře odborů a oddělení 
Magistrátu města Liberec od 1.ledna 2012, tj. zveřejnit vhodnou formou přijatá 
opatření a zajistit jejich realizaci. 

 
54/2012 Program prevence kriminality pro rok 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Program prevence 
kriminality ke schválení na jednání zastupitelstva dne 26.1.2012. 

 

56/2012 Směrnice Zastupitelstva města Liberec č. 01/2012 ZM Zásady pro 
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit směrnici k jejímu vydání 
zastupitelstvu města. 
                                                                                                               T: neprodleně

 

57/2012 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na 
období 2012-2016 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedících Okresního soudu 
v Liberci. 
                                                                                                       Termín: 26.1.2012 
 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit pozvání navržených kandidátů na zasedání zastupitelstva města dne 
26.1.2012. 

                                                                                                               Termín: Neprodleně
 

892/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 

1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Šedým Robertem 

    T: leden 2012
 

3. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní do úpravy s Karvayovou Marcelou, 
Bajzovou Andreou  
                                                                                                               T: leden 2012
 
4. Dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt služební s Chmelíkovou 
Marcelou 

    T: leden 2012
 
5. Dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným 
nájemným s Nevrlým Ondřejem a Slavíkem Václavem  
                                                                                                               T: leden 2012
 
6. Dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt standardní s Hercíkovou Annou 
                                                                                                               T: leden 2012
 

 



 5

 
  

3/2012 Majetkoprávní operace 

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

     T: 26.1.2012 
 

30/2012 Majetkoprávní operace 

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

     T: 26.1.2012 
 

32/2012 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: 26.1.2012 
 

33/2012 Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavní 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.                                      

     T: 25.1.2012 
 

662/2011 Záměr kácení stromů se sníženou provozní bezpečností dle projektu 
pěstebních opatření pro zajištění stability systému zeleně a provozní 
bezpečnosti 

1. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
 
b) dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., v platném znění a 
příslušné interní směrnice rady města č.09 RM zajistit výběrové řízení na 
dodavatele, který provede pokácení dřevin 
                                                                                                  T: 01/2012 - kontrolní
 

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 

2. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 

 
b) předložit Radě města k projednání plán konkrétních kroků k zefektivnění 
provozování a využívání informačního systému MML prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců Magistrátu města Liberec v roce 2012 

   T: 31.1.2012
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9/2012 Zelené srdce Liberce III. etapa     

Lukášovi Martinovi, předložit přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                    T: 01/2012

 

35/2012 IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - aktualizace 
indikativního seznamu 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci předmětného 
indikativního seznamu ke schválení zastupitelstvu SML. 

     T: 27.1.2012 

 
36/2012 Podání dotační žádosti – „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 

Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ z IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

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

     T: 26.1.2012 
37/2012 Podání dotační žádosti – "Centrum aktivního odpočinku - Lidové 

sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

     T: 26.1.2012 

 
38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

1. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, seznámit zastupitele města se 
záměrem využití a projednat schválení záměru a založení projektu v zastupitelstvu 
města. 

        T: 01/2012 
 

61/2012 Zabezpečení výkonu veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. uzavřít smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce Liberec 
 
2. uzavřít se společností Komunitní práce Liberec, o. p. s., dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytování veřejné služby ze dne 1.7.2009 

                                                                       T: ihned, zahájení činností od 18.01.2012 
 

 
1/2012 Roční účetní závěrka a finanční vypořádání roku 2011 u příspěvkové 

organizace Botanická zahrada Liberec a Mateřská škola Malínek 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
seznámit se schváleným postupem ředitele p. o. Botanická zahrada Liberec a MŠ 
Malínek. 
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                                                                                                       Termín: 15.1.2012 

 
15/2012 Nový vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol 

zřizovaných Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, postupovat při 
stanovení platů a odměn ředitelů škol zřizovaných Statutárním městem Liberec 
v souladu s novým platovým předpisem. 
                                                                                                               T: neprodleně

 

40/2012 Změna tarifních platů, příplatků za vedení, zvláštních a osobních 
příplatků ředitelů škol, předškolních a školských zařízení - Vnitřní 
platový předpis pro stanovení platů ředitelů škol zřizovaných 
Statutárním městem Liberec a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování 
nových platových výměrů. 

    T: neprodleně
 

41/2012 Ukončení smlouvy o provozování filmové produkce v kině Lípa a 
ukončení smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Liberec a 
Filmovým klubem Liberec 

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 
a) uzavřít s Filmovým klubem Liberec dohodu o ukončení činnosti promítání filmů  
 v kině Lípa ke dni 31. ledna 2012 

        T: 01/2012 
 

b) uzavřít s Filmovým klubem Liberec dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ke 
dni 31. ledna 2012 

        T: 01/2012 
 

2. Bc. Petru Vydrovi, vedoucímu oddělení provozního,           
zajistit převzetí movitého majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec v 
objektu kina Lípa od filmového klubu Liberec 

        T: 01/2012 
 

14/2012 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 
114/38, příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, materiál předložit do zastupitelstva 
města. 
                                                                                                         T: 26. ledna 2012

 

42/2011 Vícezdrojové financování kulturních institucí ve městě Liberci - 
připojení se k výzvě Zastupitelstva města Brna ze dne 8. 11. 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit výzvu Zastupitelstva města Brna ze dne 8.11.2011 Zastupitelstvu města 
Liberec k projednání. 
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     T: 26.1.2012 
 

7/2012 MFRB – výkup vodovodního a kanalizačního řadu v k.ú. Staré 
Pavlovice 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace  ke schválení zastupitelstvu města. 

        T: 01/2012 
 

8/2012 MFRB - přijetí daru pozemků a stavby komunikace v k.ú. Horní 
Hanychov       

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků a stavby 
komunikace  ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                    T: 01/2012  

 

871/2011 Bytový dům Zelená střecha – projektová dokumentace 

Plánovací smlouva 

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

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

        T: 01/2012 

 
875/2011 Systém spolupráce při obchodu s dřevní hmotou z veřejné zeleně ve 

vlastnictví města Liberec se společností Městské lesy Liberec, p.o. 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 
spolupráce mezi Městskými lesy Liberec p.o. a Statutárním městem Liberec.  

        T: 01/2012 
 

876/2011 Dohoda o výpomoci při zimní údržbě komunikací v roce  2011-2012 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 
spolupráce mezi KSSLK, p.o. a Statutárním městem Liberec. 

        T: 01/2012 
 

882/2011 Výlepové plochy ve městě Liberci 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
předložit radě města ke schválení smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem 
Liberec a   společností Technické služby města Liberce a.s. a to umístění a užívání 
výlepových ploch ve městě Liberci. 

    T: leden 2012
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19/2012 Výlepové plochy ve městě Liberci 

Smluvní dokument 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru správy 
veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.  

    T: leden 2012
 

48/2012 Plánovací smlouva – Horská 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru správy 
veřejného majetku,  
 
a) „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení   

        T: 01/2012 
 

51/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. zastoupenou společností 
VYDIS a.s. investora akce „Propojení zájmových bodů T-Mobile 
v Liberci – OK“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po společnosti T-Mobile Czech 
Republic, a.s. zastoupené společností VYDIS a.s. úhradu jistin za věcná břemena 
za podmínek: 

a)   Investor akce připoloží ke své HDPE trubce na své náklady i další  2 
trubky HDPE včetně případných revizních šachet určenou výhradně 
pro optickou síť města – Metropolitní síť, kterou následně bezplatně 
převede do majetku města Liberce, čímž může dojít k rozšíření 
poskytovaných služeb. Výsledné řešení investor projedná se správcem 
této sítě, společností LIS, a.s. a odborem informatiky 

b)   Investor zajistí související projektovou dokumentaci a inženýrskou 
činnost pro stavbu, která bude následně v majetku SML 

   Termín: ihned 
 

53/2012 Uzavření Smlouvy o výpůjčce kancelářských prostor v budově Uranu 
pro Úřad práce ČR na dobu neurčitou 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 
8009/2012/3 s Úřadem práce ČR.  
                                                                                                  Termín: do 30.1.2012 

 

59/2012 Určení garanta k vyřízení podnětu občanů - nesouhlas se zvyšováním 
daně z nemovitosti   

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, předložit radě 
města na její schůzi dne 31.1. 2012 návrh na vyřízení podnětu občanů.  

 

662/2011 Záměr kácení stromů se sníženou provozní bezpečností dle projektu 
pěstebních opatření pro zajištění stability systému zeleně a provozní 
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bezpečnosti 

1. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,  
 
b) dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., v platném znění a 
příslušné interní směrnice rady města č.09 RM zajistit výběrové řízení na 
dodavatele, který provede pokácení dřevin 
                                                                                                  T: 01/2012 - kontrolní
 
2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do rozpočtu 
příslušného odboru finanční prostředky na realizaci projektu kácení dřevin se 
sníženou provozní bezpečností                                                                                      

 

29/2012 Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
na 1. zasedání zastupitelstva města. 
                                                                                                       Termín: 26.1.2012 

 

2/2012 Směrnice rady města č. 1/2012 Odpisový plán Statutárního města 
Liberec 

Ing. Jindřichu Fandrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit směrnici ve smyslu § 
135 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Úřadu městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou.  
                                                                                                       Termín: 20.1.2012 

 
  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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

 
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
 

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
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

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 

2. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
a) zásadně zefektivnit provozování a využívání informačního systému MML 
prostřednictvím zapojení zaměstnanců Magistrátu města Liberec  

    T: průběžně 

 
Plněno generování předpisů a složenek za agendu komunálního odpadu a agendu psů.  
Byla vytvořena pracovní skupina (MML – Vavřina, Hrbková, LIS – Horník, MARBES 
CONSULTING – Boček, Klenovec), jejímž úkolem je převést maximum činností 
spojených s generováním předpisů a složenek agend komunálního odpadu a psů na 
pracovníky MML, v rámci tohoto „projektu“ byla vypracována a předána uživatelská 
dokumentace pracovníkům MML, současně byli pracovníci vyškoleni pro tyto činnosti.  

 

 
38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, po 
schválení záměru zastupitelstvem města a zapracování připomínek zastupitelů 
 
1. zahájit přípravu projektu: 

- odkoupením studie využití od zpracovatele (Symbiosa, ateliér architektů) pro 
využití v zadání dalšího stupně projektové přípravy    

     T: 31.1.2012 
Probíhá domlouvání podmínek licenční smlouvy. 
Náhradní. kontrolní  termín -  29.2.2012 

 
39/2012 MFRB – záměr prodeje vodovodního řadu v k.ú. Staré Pavlovice SVS 

a.s.         

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace  ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                    T: 01/2012  

 
362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

1. Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného majetku,  

 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu 
města ke schválení.  

     KT: 01/2012 
 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 
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490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k.ú. Karlinky -  
U Lesíčka 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 
                                                                                                                 KT: 01/2012

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 
491/2011 Zrušení usnesení RM č. 264/2011 

Plánovací smlouva – Komunikace a inženýrské sítě  Liberec XVII-
Karlinky - Volgogradská – Americká 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 
                                                                                                                 KT: 01/2012

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 

492/2011 Zrušení usnesení RM č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 
                                                                                                                 KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 

494/2011 Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
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předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 
                                                                                                                 KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 

495/2011 Komunikace Hybešova – plánovací smlouva 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 
                                                                                                                   KT: 1/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 

559/2011 Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 
Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
4.  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 
                                                                                                                 KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 

870/2011 Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení

Plánovací smlouva 

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

 
b) po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný 
podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                    T: 01/2012

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. 
Náhradní kontrolní termín – 01/2013 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

563/2011 Realizace předprojektových příprav akce „Přestavba monofunkčních 

sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci“ v rámci IPRM 

Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 
zpracování ZD pro výběr zhotovitele stavby, výběr dodavatele IČ a výběr 
zpracovatele dotační žádosti a dotačního managementu. 
                                                                                                            T: do 30.9.2011

 
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 – 29.2.2012 

 
 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
  

892/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,  
 

2. Uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) s Kolovratníkovou Jaroslavou, Erlebachovou Olgou, Erbenovou Zlatou, 
Kalfusovou Marií, Tůmovou Miroslavou, Pastorkovou Ilonkou, Sekničkovou 
Marií, Vinklárem Zdeňkem 

                                                                                                                         T: leden 2012
 
Tůmová Miroslava, Sekničková Marie, Vinklárek Zdeněk byty odřekli.  
Vypustit ze sledování. 

 
7. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Běhounkem Petrem a Rajtrovou 
Marií.  
                                                                                                               T: leden 2012

Rajtrová Marie byt odřekla.  
Vypustit ze sledování. 

 
13/2012 Uzavření smluvního ujednání ke smlouvě o poskytnutí dotace na 

projekt "Česko-německý kulturní portál" 

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sportu a 
cestovního ruchu, zajistit uzavření smluvního ujednání ke smlouvě o poskytnutí 
dotace na projekt „Česko-německý kulturní portál“ mezi Statutárním městem 
Liberec a Euroregionem Nisa. 

    T: neprodleně

Předáno na podpis paní primátorce. 

 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
45/2012 Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 



 15

teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 14 
Smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy 
z roku 2001.   
                                                                                                              Termín: ihned 

Nesplněno, vypustit ze sledování - usnesení bude předloženo RM ke zrušení. 
Záměr nebyl zveřejněn na úřední desce, což musí předcházet schválení, 
tzn. bude předloženo znovu v únoru. 
 

60/2012 Určení garanta k vyřízení podnětu občanů - Liberec proti hazardu         

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právnímu a veřejných zakázek, předložit 
radě města na její schůzi dne 31.1.2012 návrh na vyřízení podnětu občanů.  

 
K petici nebyl přiložen návrh obecně závazné vyhlášky. 
Bude předloženo do rady města 14.2.2012. 

 
431/10 Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci 20. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního 
prostředí v roce 2010 

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
 
- zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou 
zahradu Liberec, částku pro rok 2012 ve výši 1,869.391,- Kč 

                                                                              T: 2012/v případě schválení projektu 
 
SML dosud neobdrželo dotaci, není co zařazovat. 
Náhradní kontrolní termín - 30.6.2012 

 
33/10 Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci 14. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního 
prostředí v roce 2010 

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou 
zahradu Liberec, částku pro rok 2012 ve výši 822.354,- Kč 

Termín: 2012/v případě schválení projektu 
Vypustit ze sledování (nebude dotace). 
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