
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2012 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2012 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 163 

Schválil: vedoucí oddělení Zuzana Škodová, vedoucí organizačního oddělení 

 tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Bc. M. Rosenbergová, v. r. 
primátorka města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2012 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 58/2012, 19/2012, 78/2012, 275/2011, 71/2012, 59/2012, 

60/2012. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci leden, únor, březen 2012 

 

V měsíci   l e d n u   2012  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
12/2012 

 

 

 

 

 

 

265/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266/2012 

Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vypracování zadávací do-
kumentace a předložit ji ke schválení na 4. zasedání rady města a následně vy-
psat výběrové řízení. 

                                                                                                       Termín: 14.2.2012 

 
Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financo-
vání rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutár-
ním městem Liberec 

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zajistit převody finančních prostředků ze základního běžného účtu města na 
samostatný účet Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových orga-
nizací ve výši 30% z částek organizacemi čtvrtletně odváděných účetných odpi-
sů nemovitého i movitého dlouhodobého hmotného majetku. 

                                                                                    Termín: od 1. čtvrtletí 2012 

 
Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financo-
vání rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statu-
tárním městem Liberec 

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

zajistit převody finančních prostředků ze základního běžného účtu města na 
samostatný účet Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací ve výši 30% z částek organizacemi čtvrtletně odváděných účetných 
odpisů dlouhodobého nemovitého majetku. 

                                                                                    Termín: od 1. čtvrtletí 2012 

 
267/2012 Návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 

rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zří-
zených Statutárním městem Liberec 

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
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zajistit převody finančních prostředků ze základního běžného účtu města na samo-
statný účet fondu rozvoje ve výši 30 % z částek organizacemi čtvrtletně odvádě-
ných účetních odpisů dlouhodobého nemovitého majetku.  

            T: od 1. čtvrtletí 2012 
16/2012 Atraktivní a kvalitní život v Liberci - aktualizace indikativního seznamu 

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

                                                                                                          T: neprodleně 
 

18/2012 Podání dotační žádosti – "Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, podat žádost o poskytnutí dotace 
předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod. 

 
5/2012 Přijetí daru pozemků p.č.1141/5 a 1204/1, k.ú. Starý Harcov 

Bc.Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat darovací smlouvu. 

                                                                                                  Termín: neprodleně 
 

10/2012 Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat zástavní smlouvy 
k bytovým objektům čp. 1201 - 1206, katastrální území Vratislavice nad Nisou 
ve prospěch České spořitelny a. s.                                 

    T: neprodleně 
 

 
24/2012 Směrnice Zastupitelstva města Liberec č. 01/2012 ZM Zásady pro  

poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit vydání této směrnice. 

    T: neprodleně 

 

 
13/2012 Vícezdrojové financování kulturních institucí ve městě Liberci -     

                      připojení se k výzvě Zastupitelstva města Brna ze dne 8. 11. 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit odeslání výzvy Zastupitel-
stva města Liberec dotčeným orgánům. 

                                                                                                                                              T: neprodleně 
 
 
20/2012 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova    
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                      114/38, příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke zři-
zovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkové organizace 
primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jeho předání ředitelce příspěv-
kové organizace. 

                                                                                                                                                T: únor 2012 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

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

programu prevence kriminality pro rok 2011 

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

                                                                                                         T: průběžně 

 
 

 
242/2012 

 
Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 

programu prevence kriminality pro rok 2011 

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

výše uvedených projektů 

                                                                                                            T: průběžně 

 

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

                                                                                                             T: průběžně 
 

 

244/2011 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu 

"IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit 

podpis příslušného dodatku Smlouvy o alokaci prostředků. 

                                                                                              T: listopad 2011 

 
 

 
271/2011 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 

"Lidové sady" 
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit aktualizaci indikativního 

seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytova-
teli dotace. 

                                                                                                              T: neprodleně 

 
272/2011 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit aktualizaci indikativního 

seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytova-
teli dotace. 

                                                                                                       T: neprodleně 

 
 
 

 

 
 

V měsíci  ú n o r u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
29/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel 

pro rok 2012 

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sportu a ces-
tovního ruchu, 

zajistit aktualizaci Základních pravidel pro přidělování dotací ze sportovního 
fondu v roce 2012 a jejich zveřejnění na webových stránkách SML a 
v Libereckém zpravodaji. 

                                                                                                            T: neprodleně 

 
32/2012  Smlouva o zastavení pohledávek - Dodatek č. 1                                            

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky - Dodatek č. 1      

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválené dodatky ke smlou-
vám. 
                                                                                                           Termín: 29.2.2012 

 

33/2012 Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40. mil. Kč u České spoři-
telny, a. s. - Dodatek č. 2 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě. 

                                                                                                       Termín: 27.2.2012 
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17/2012 Podání dotační žádosti - „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 
Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalit-
ní život v Liberci 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Re-
gionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

                                                                                                     T: únor 2012 

 
48/2012 IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - podání dotační 

žádosti projektu "Administrativní zajištění a řízení tématického 
IPRM" 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit finalizaci dotační žádosti a její 
neprodlené podání do kontinuální vývy poskytovatele dotace. 

                                                                                                            T: neprodleně 
 

37/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Jany Novákové 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního,  

zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 21 měsíců s paní Janou 
Novákovou. 

             T: ihned  
31/2012 Návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů - Liberec proti hazardu 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání odpovědi. 

     T: 29.2.2012 

 
39/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěv-

kových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akce „Transfer administrativy ZOO Liberec“. 

                                                                                                                Termín: neprodleně

40/2012 Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 - návrh na změnu (navý-
šení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací a návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje škol-
ských příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akcí „MŠ Kamarád - výměna otopného systému a kotlů“ a 
„ZŠ Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“. 

                                                                                                                Termín: neprodleně

41/2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutár-
ního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML - 1. kolo roku 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
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a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podpo-
ru a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec 

                                                                                                                         T: neprodleně

42/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu v 1. kole 
2012 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

                                                                                                                         T: neprodleně

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

143/2012  Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady II“ v IPRM zóna Lidové 

sady 

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

                                                                                                       T: červenec 2011
 

274/2012 Návrh na vydání 44. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 

 

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

 

2. aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny 

                                                                                                   Termín: neprodleně
 

86/2012 Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vy-
konávající veřejnou službu 

Martině Rosenbergové, primátorce města, 

zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. 

        T: 02/2012 
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V měsíci   b ř e z n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
166/2011 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku  

2011 

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

                                                                                                  Termín: 31.3.2012 
 

75/2012 

 

 

 

 

 

 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S 
na projekt "Parky lidové sady I." realizovaný v rámci IPRM Liberec 
- zóna "Lidové sady 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodat-
ku dotační smlouvy. 

  T: březen 2012 

                             

64/2012 

 

 

 

 

 

 

 

38/2012 

 

 

 

 

 

 

72/2012 

 

 

Podnět na pořízení 68. změny územního plánu města Liberec - úprava  

textové části územního plánu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 

zahájit ve spolupráci s pořizovatelem proces pořízení 68. změny územního plá-
nu. 

                                                                                                                   T: ihned 
 

Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o.s. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis smlouvy 
s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.. 

      T: 03/2012 

 
Povodňové škody na komunikacích    

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 

 

informovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o tom, že na akci „Oprava odvod-
nění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci“ dle registračního listu č. 
217D117008793 nebude Statutární město Liberec žádat o uvolnění dotace           

                                                                                                            T: neprodleně  
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55/2012 

Změna členů ve finančním a kontrolním výboru 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování a odvolání výše 
uvedených osob. 

        T: neprodleně  
 

 
  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
275/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválení zadání 67. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, aby zajistil následné kroky v 

procesu pořizování 67. změny územního plánu města Liberec. 

                                                                                                Termín: neprodleně 

 

Nebyly poskytnuty potřebné podklady ze strany SAJ pro vypracování nabídky pro zadá-
ní veřejné zakázky. Konzultace a upřesňování mezi SML a SAJ trvá. 

Náhradní kontrolní termín - 31.5.2012 
  

 
 
 Částečně jsou splněna usnesení: 

 
 58/2012 Návrh Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava 

         Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis memoranda. 

                                                                                                       T: neprodleně 

Bude podepsáno 13.4.2012. 

Náhradní kontrolní termín – 04/2012 
  

 
   19/2012  Využití areálu Lesního koupaliště   

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit veřejné projednání záměru, 
záměr dopracovat a předložit konečnou podobu záměru zastupitelstvu města ke 
schválení.  

        T: 03/2012 

Splněno veřejné projednání, probíhá vyhodnocení ankety, předpokládáme předložení záměru do 
ZM v dubnu.  

Náhradní kontrolní termín - 05/2012 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
59/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvko-

vých organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu a realizaci akcí 
dle důvodové zprávy. 

                                                                                                                Termín: neprodleně  

Zajištěno průběžné plnění, předpoklad dokončení všech akcí.    

Náhradní kontrolní termín - 08/2012
  
  

 
Nesplněna jsou usnesení: 
  
78/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 

"Lidové sady" 

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

        T: neprodleně

Projednáno na 3. ZM 29.3.2012. 

Náhradní kontrolní termín - 04/2012 

 
71/2012 Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - 

Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 

 

a) po schválení plánovací smlouvy „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - 
Chrastava úsek 0,000 - 0,771“, zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního 
dokumentu, 

                                                                                                          T: 03/2012 

Projednáno na 3. ZM 29.3.2012. 

Náhradní kontrolní termín - 04/2012 
 

 
 


