
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 9. 2012 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2012 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 163 

Schválil: 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 II. čtvrtletí 2012 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 123/09, 114/2012, 105/2012, 165/2012, 147/2012, 

148/2012, 71/2012, 130/2012 

 



Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci duben, květen, červen 2012 

 

V měsíci  d u b n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení 
  
76/2012 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové 

sady" za rok 2011      

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli 
dotace. 
                                                                                                                 T: duben 2012

 
 

77/2012 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci za rok 2011      

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli 
dotace. 
                                                                                                                 T: duben 2012
 

 

108/2012 Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci smluvních vztahů. 
                                                                                                                           T: ihned

 
81/2012 
 
 
 
 
 
 

Nové názvy ulic 03/2012 

Ing. Luboru Franců, specialistovi odboru hlavního architekta, 
provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města 
Liberce a ostatní organizace o nových názvech ulic. 

             T: neprodleně

 

103/2012 Rozdělení 52. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu 
pořizování 52. A a 52. B změny Územního plánu města Liberec. 

  Termín: neprodleně 

 
124/2012 Vydání 41.2 změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. aby zajistil oznámení o vydání 41.2 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 
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125/2012 Vydání 52. A změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. aby zajistil oznámení o vydání 52. A 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 
 

126/2012 Změna návrhu pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předat změněné pokyny zpracovateli nového územního plánu. 

                     T: ihned
 

85/2012 Personální změna ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

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

            T: neprodleně
 

84/2012 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu "Oslavy Ještědu 2012" 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy o přijetí 
dotace. 

            T: neprodleně

  
87/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 

Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 
2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a ve 2. kole 
roku 2012 na pravidelnou sportovní činnost 

 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu v 1. a ve 2. 

kole roku 2012 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
                                                                                                                T: neprodleně 
 

109/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 
2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce podpořené z prostředků 
Liberec - Evropského města sportu 2012 a na mimořádné přidělení 
finanční dotace občanskému sdružení Enliven Centre 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
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1. zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec  
                                                                                                                T: neprodleně 
 

112/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací   

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

           Termín: ihned 
 

113/2012 Veřejná zakázka "MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova"- souhlas 
se zřízením zástavního práva 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit předmětné dokumenty ke schválení radě města. 

  Termín: neprodleně 
 

115/2012 Změna usnesení ZM č. 150/2011 ze dne 30. 6. 2011 - čerpání Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací    

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akce „Stavební úpravy vstupních prostor Malého 
divadla“. 
                                                                                                                Termín: ihned
 

116/2012 Vstup Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhrada 
členského příspěvku na rok 2012 ve výši 1.414,- EUR 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit úhradu členského příspěvku z rozpočtu odboru školství a kultury, oddělení 
kultury formou platby do zahraničí. 

            T: neprodleně
 

80/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Michaely Budské 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní Michaelou 
Budskou. 

                  T: ihned  
 

111/2012 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. 
výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
                                                                                                           T: neprodleně 

132/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Polyakových 
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Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 66 měsíců s manžely 
Polyakovými. 

                     T: ihned
 

133/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Michala Rambouska 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 60 měsíců s panem 
Michalem Rambouskem.  

                  T: ihned 
 

110/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci I. výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
                                                                                                         T: neprodleně 

 

92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 
2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec na rok 2012. 

  Termín: neprodleně 
 

106/2012 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského 
programu prevence kriminality pro rok 2012 

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou 
poskytovanou dotaci v celkové výši 35.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření pro Městskou policii Liberec. 

                                            T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
 

70/2012 Plánovací smlouva – Horská - “Slunný palouk“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
a) po schválení plánovací smlouvy „Horská - “Slunný palouk“, zajistit oboustranný 
podpis uvedeného smluvního dokumentu 

                T: 04/2012 
 

81/2012 Nové názvy ulic 03/2012 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí v 
terénu. 
                                                                                                              T: neprodleně 
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Z prodloužených termínů jsou splněna 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

 
 

 
 

  
 

58/2012 
 

Návrh Memoranda o spolupráci s partnerským městem Žitava 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis memoranda. 
                                                                                                                T: neprodleně 

 

 
 

 

 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
114/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akce „Botanická zahrada - výměna prvků automatické 
regulace prostředí v expozičních sklenících“. 

    Termín: neprodleně
Bude splněno v září 2012.  
Náhradní kontrolní termín - 10/2012 
 

266/2011 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
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 
Průběžně plněno (platí do konce roku 2012) 
 

267/2011 Návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
zřízených Statutárním městem Liberec 

Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit převody finančních prostředků ze základního běžného účtu města na 
samostatný účet fondu rozvoje ve výši 30 % z částek organizacemi čtvrtletně 
odváděných účetních odpisů dlouhodobého nemovitého majetku.  
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                                                                                           T: od 1. čtvrtletí 2012 

 
Průběžně plněno (platí do konce roku 2012) 
 

 
  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
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 - 07/2012

  
 

V měsíci k v ě t n u  2012 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
86/2012 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 

dotací  z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec 
pro 1 a 2. kolo 2012 

Martině Rosenbergové, primátorce města Liberec, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro 

partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec 

 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 

Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

                                                                                                                   T: 31.5.2012 
 

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

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 
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       T: květen 2012 
 

72/2012 Povodňové škody na komunikacích    

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
1. předložit zprávu o skutečném čerpání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR v rámci dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku 
postiženého živelní pohromou v roce 2010“ v souladu s tímto čerpáním předat 
poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování akce    

         KT: 30.6.2012  
 

83/2012 Přijetí daru  

Technologie světelné signalizace ulice České mládeže 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
po schválení darovací smlouvy „Technologie světelné signalizace ulice České 
mládeže“, zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu. 

               T: 06/2012 
 

 

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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 

 
 

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

 
                                                                                                           

 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
105/2012  Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Greplové 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 30 měsíců s paní Ivetou 
Greplovou. 
                                                                                                                          T: ihned 

p. Greplová se nedostavila dodnes k podpisu dohody, T: 09/12 

 

 
 

 



 8

V měsíci č e r v n u  2012 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
119/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 

"Lidové sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizovaného 
indikativního seznamu projektů poskytovateli dotace. 
                                                                                                                 T: červen 2012
 

166/2012 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit aktualizaci indikativního 
seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli 
dotace. 

                       T: ihned 
 

167/2012 Zařazení projektového záměru Sokolovna Vesec - rekonstrukce do 
indikativního seznamu projektů IPRM Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zařadit záměr do indikativního seznamu 
projektů IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

 

168/2012 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci, žádost Římskokatolické farnosti děkanství Liberec 
Rochlice 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit aktualizaci indikativního 
seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli 
dotace. 
                                                                                                                            T: ihned

 

169/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna  

„Lidové sady“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktializiovaného 
indikativního seznamu projektů poskytovateli dotace. 

                   T: 06/2012
 

170/2012 Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit oznámení aktualizace složení 
Řídícího výboru poskytovateli dotace. 

                       T: ihned 
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171/2012 MŠ Broumovská - podklady k žádosti 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvního dokumentu.  

                       T: ihned 
 

172/2012 Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby - "Centrum aktivního 
odpočinku" 

Lukášovi Martinovi, zajistit zveřejnění odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro 
výběrové řízení na dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“. 

                   T: 06/2012
 

173/2012 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu 
"IPRM Liberec - Atraktivní  a kvalitní život v Liberci" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis daného dodatku. 
                                                                                                                       T: 06/2012 
 

163/2012 Rozdělení 68. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 68A a 68B změny územního plánu města 
Liberec. 
                                                                                                         Termín: neprodleně 
 

87/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 2012 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a ve 2. kole roku 2012 
na pravidelnou sportovní činnost 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
c) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec pro 1. a 2. kolo roku 2012 včetně proplacení schválených dotací. 
                                                                                                                 T: červen 2012
 

144/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 3. kole roku 2012 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu 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, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení 

schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli 
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                                                                                                                T: červen 2012 
 

154/2012 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, 
Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec primátorkou města Bc. 
Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům kulturních příspěvkových 
organizací. 

              T: neprodleně 
 

156/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akce: Rekonstrukce skladby střešního pláště střech 
Malého divadla. 

     Termín: neprodleně
 

157/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

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

    Termín: neprodleně 
 

158/2012 Navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací - změna usnesení ZM č. 40/2012 ze 
dne 23.2.2012, č. 59/2012 ze dne 29.3.2012, č. 112/2012 ze dne 31.5.2012 a 
č. 149/2011 ze dne 30.6.2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí ve schválené finanční výši. 
                                                                                                          
                                                                                                 Termín: neprodleně 
 

159/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu v 2. kole 

2012 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
                                                                                                                  T: neprodleně 

 

110/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci I. výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
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zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně proplacení 
schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 
                                                                                                                      T: 06/2012 

 

111/2012 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
3. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
Statutárním městem Liberec a žadateli. 

                                                                                                                       T: 06/2012 
 

131/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Laurenčíkové 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní Ivetou 
Laurenčíkovou. 

                   T: ihned 

 
121/2012 Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2011 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu 
Statutárního města Liberec za rok 2011 do nejbližšího rozpočtového opatření. 

                                                                                                   Termín: do 30.6.2012 
 

142/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  

   Termín: neprodleně 
 

143/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  

Termín: neprodleně 
 

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
147/2012 Zástavní smlouva - bytové objekty v ul. Tyršova, Liberec 5 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat zástavní smlouvy k bytovým 
objektům čp. 507 a 508, ul. Tyršova, Liberec 5, katastrální Liberec, ve prospěch 
Československé obchodní banky, a. s., pouze za podmínky, kdy výše pohledávky 
vyplývajících ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem nebude 
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převyšovat částku 24,060.961,- Kč. 

         T: neprodleně 
 BD Tyršova nyní jedná s ČSOB a.s. o podpisu smlouvy, po podpisu ze strany banky   
 bude smlouva předložena k podpisu paní primátorce  
 Nový kontrolní termín - 09/2012. 
 

148/2012 Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat zástavní smlouvy a smlouvu 
o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy.                                 

          T: neprodleně 

 
Čeká se na souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (z důvodu 
přidělené dotace), pak dojde k podpisu smluv  
Nový kontrolní termín - 09/2012. 
 

 

 
  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

123/09 Prodej akcií ČSAD Liberec, a.s. 

 primátorovi města, realizovat všechny kroky související s převodem akcií. 
                                                                                                                      T: 09/2009 

Smlouva dosud nepodepsána, jednání s ČSAD, a.s. probíhají. 
Nový kontrolní termín – 12/2012. 

 
 
 
 Částečně jsou splněna usnesení: 

 
 165/2012 Soukromá hotelová škola Hergessel, spol. s r.o. - využití předkupního 

práva 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
provést veškeré úkony spojené s využitím předkupního práva a s převodem 
nemovitosti do majetku statutárního města Liberec. 

       T: neprodleně 
Smlouva je oboustranně podepsaná, bude proveden vklad do katastru nemovitostí 

                       Nový kontrolní termín – 10/2012. 
 
 
 
Nesplněna jsou usnesení: 
  
130/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Olgy Albertové 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 30 měsíců s paní Olgou 
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Albertovou. 
                                                                                                                    T: ihned 

p. Albertová se nedostavila k podpisu dohody, T: 09/12 
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