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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc červen 2012 u usnesení č. 317/2012, 105/2012, 342/2012, 

431/2012, 472/2012, 552/2012, 38/2012, 199/2012, 493/2011, 496/2011, 736/2011, 739/2011, 
289/2012, 504/2012, 505/2012, 431/2012, 272/2012, 282/2012, 331/2012, 361/2012, 422/2012, 
425/2012, 123/2012, 296/2012 

 
- plnění usnesení RM za měsíc červenec 2012 u usnesení č. 616/2012, 414/2012, 570/2012, 

578/2012, 609/2012, 516/2012 bod 8. 
 
- plnění usnesení RM za měsíc srpen 2012 u usnesení č. 471/2012, 552/2012, 553/2012, 

554/2012, 657/2012, 660/2012, 342/2012, 480/2012, 576/2012, 581/2012, 674/2012 
 
 
 
 
 
Vypustit ze sledování je navrženo u: 
 
- plnění usnesení RM za měsíc červen 2012 u usnesení č. 474/2011 - odstoupení od podpisu 

smlouvy 
 
- plnění usnesení RM za měsíc srpen 2012 u usnesení č. 313/2012 - bez reakce na výzvu  
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

červen, červenec, srpen 2012 

V měsíci  č e r v n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
586/2012 Přistoupení společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. k rámcové smlouvě 

mezi SML a T-Mobile CZ, a.s., jako oprávněné osoby 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, uzavřením dodatku ke smlouvě mezi SML a T-
Mobile CZ o přistoupení organizace Komunitní práce Liberec o.p.s, jako oprávněné osoby.  

 

560/2012 Rozdělení 68. Změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 68. Změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                                         T: 28.6.2012 

 
561/2012 Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění návrhu 
na změnu vedení trasy koridoru D16 na územní SML na Krajském úřadu Libereckého kraje, 
nejpozději však 30. Června 2012. 

                                                                                                                 Termín: do 30.6.2012 
 

317/2012 Založení projektu „Rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru“ 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
- předložit radě města ke schválení návrh financování akce 
                                                                                                                T kontrolní: 30.6.2012

Projekt je zařazen do indikativního seznamu IPRM – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci. 
 

426/2012 Projekt „Aplikace strategického plánování, řízení a monitorování a tvorba 
Plánu rozvoje města“ – založení projektu a podání žádosti na spolufinanco-
vání z OPLZZ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, připravit pří-
lohy a podat žádost na spolufinancování z Operačního programu lidské zdroje a zaměstna-
nost.  

                                                                                                                              T: 06/2012 
 

427/2012 Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje       

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve spo-
lupráci s oddělením krizového řízení,  
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b) předložit radě města ke schválení návrh veřejných zakázek pro realizaci projektů 

                       T: 06/2012 
 

429/2012 MFRB – žádost o úpravu smluvních termínů           

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušných dodatků ke Smlouvám o přidělení prostředků z Městského fon-
du rozvoje bydlení SML reg. Č. 07/09/0052 a reg. Č. 7003/06/0217. 

              Termín: 06/2012
 

431/2012 Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci 
projektu „Lesní informační středisko“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 
2. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

strategického rozvoje a dotací o částku potřebnou na pokrytí projektové přípravy projek-
tu  

                                                                                                                              T: 06/2012 

Částka nebyla schválena a přiznána v rámci rozpočtového opatření. 
 

432/2012 Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu na ve-
stavbu MŠ do ZŠ Broumovská 

4. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací:  
- zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 

rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení. 
                                                                                                                                  T: 06/2012 

Zrušeno – změna projektu 
 
- nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

strategického rozvoje a dotací o částku potřebnou na pokrytí projektové přípravy projek-
tu  

                                                                                                                                  T: 06/2012 

Splněno – částka nebyla schválena a přiznána v rámci rozpočtového opatření 
 

433/2012 Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci revitalizace tělo-
cvičny na náměstí Míru 

4. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
- zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 

rozsahu a výsledek předložit radě města ke schválení  
                                                                                                                                  T: 06/2012 

Splněno – výběrové řízení bude v srpnové RM zrušeno 
 
- nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

strategického rozvoje a dotací o částku potřebnou na pokrytí projektové přípravy projek-
tu.  

                                                                                                                                  T: 06/2012 
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Splněno – částka nebyla schválena a přiznána v rámci rozpočtového opatření 
470/2012 Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a II. ke schválení zastupitelstvu města. 

              Termín: 06/2012
 

546/2012 Vyřazení Svijanské arény a štoly Klicperova a zařazení tělocvičny ZŠ nám. 
Míru do indikativního seznamu projektů IPRM 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

 

549/2012 Výsledek JŘBU část B – Zavádění SW nástroje pro tvorbu a správu proces-
ního modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního 
provozu“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uza-
vření příslušných smluv s vybraným uchazečem v rámci části B – Liberecká IS, a.s. (Mrští-
kova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 

                           T: ihned 
 

550/2012 Vypsání výběrového řízení na dodávku SW v rámci IPRM Liberec – Atrak-
tivní a kvalitní život v Liberci  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele softwaru v režimu zakázky malého roz-
sahu  

                           T: ihned 

 
551/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové 

sady“ 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit projekty ke schválení jejich zařazení do 
indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML. 

                    T: 28.6.2012 
 

553/2012 Hasičské vybavení 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

1. zajistit vypsání veřejné zakázky na dodávku v režimu zjednodušeného podlimitního ří-
zení  

                           T: ihned 
554/2012 MŠ Broumovská změna projektu  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

1. zajistit vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace v režimu za-
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kázky malého rozsahu  
                                                                                                                                       T: ihned

Splněno – bude zrušeno v srpnové RM 

 
556/2012 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Bazén Liberec – dodatečné 

práce č. 5“  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SYNER s.r.o., Dr. 
Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 
                                                                                                                              T: neprodleně

 
557/2012 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní 

na galerijní objekt – dodatečné práce č. 3 „ v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“    

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

                  T: neprodleně 
 

559/2012 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu „IPRM 
Liberec – Atraktivní  a kvalitní život v Liberci“       

Martinovi Lukášovi, náměstkovi primátorky, předložit tento dodatek ke schválení zastupi-
telstvu města. 

                    T: 28.6.2012 

 
597/2012 Zařazení projektového záměru Sokolovna Vesec – rekonstrukce do 

indikativního seznamu projektů IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zajistit projednání zařazení projektového záměru 
„Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci v zastupitelstvu města. 

                    T: 28.6.2012 
 

469/2012 Vypsání výběrového řízení na publicitu IPRM Liberec – Atraktivní a kva-
litní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zjednodušeného pod-
limitního řízení  

                    T: ihned 
 

555/2012 MŠ Broumovská – podklady k žádosti 

1. Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit smlouvu k odsouhlasení zastupi-
telstvu města. 
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T: 06/2012 
 

558/2012 Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby – „Centrum aktivního 
odpočinku“         

1. Lukášovi Martinovi, předložit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro výběrové říze-
ní na dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“ ke schválení za-
stupitelstvu města 

                       T: 06/2012 
 

250/2012 Majetkoprávní operace – MO Liberec Vratislavice nad Nisou 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod 
bodem III, IV a V ke schválení zastupitelstvu města. 

 

298/2012 Majetkoprávní operace – MO Liberec Vratislavice nad Nisou 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod 
bodem III ke schválení zastupitelstvu města. 

 

509/2012 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod 
bodem III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

488/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 3. Kole roku 2012 na veřej-
né jednorázové, náborové a propagační akce 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 
                                                                                                                               T: 28.6.2012 

 
489/2012 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 

Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2012 

Romanu Šotolovi, předsedovi sportovní komise, 
 

4. předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné 
služby jednotlivým konečným uživatelům  

                                                                                                                              T: neprodleně
454/2012 Nařízení statutárního města Liberec 

Ing. Jaroslavu Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit zveřejnění nařízení 
na úředních deskách a webových stránkách Statutárního města Liberec a dotčených obcí. 

                                                                                                            Termín: 15. Června 2012
 

590/2012 Návrh na úpravu platu ředitelky p. o. Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec 
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Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání 
příslušného platového výměru ředitelce p. o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. 
                                                                                                                              T: neprodleně

451/2012 Jmenování nového člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce  

Liberec, o. p. s.   

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady, zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných 
společností.  

                       T: 06/2012 
 

560/2012 Rozdělení 68. Změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 68. Změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                    T: 28.6.2012 
 

561/2012 Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění návrhu 
na změnu vedení trasy koridoru D16 na územní SML na Krajském úřadu Libereckého kraje, 
nejpozději však 30. Června 2012. 

                                                                                                                 Termín: do 30.6.2012 
 

453/2012 Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Statutární město Libe-
rec – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a obcí ve 
správním obvodu ORP“ CZ.1.06/2.1.00/06.06773 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit uzavření 
příslušných smluv na zhotovitele díla – „Realizace projektu Technologického centra (TC 
ORP) obce s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP“ a poskytovatele ser-
visních služeb nutných k provozování Technologického centra obce s rozšířenou působností 
a obcí ve správním obvodu ORP s vybraným (vítězným) uchazečem – Liberecká IS, a.s. 
(Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 

                    T: 30.6.2012 
 

498/2012 Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového in-
vestičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a 
návrh na zajištění potřebného předfinancování prostřednictvím tzv. smě-
nečného programu 

4. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat rozhodnutí o zrušení výběrového 
řízení. 

                  Termín: ihned
 

94/2012 Projektový záměr – elektronická řídící kontrola a ekonomický informační 
systém 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
 
4. zajistit zpracování projektové dokumentace pro projekt zavedení elektronické řídící 
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kontroly včetně projednání se všemi vedoucími odborů a její předložení na schůzi ra-
dy města.  

       Termín: 13.6.2012
  
4. zajistit zpracování projektové dokumentace pro změnu ekonomického informačního 

systému, včetně zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a její předložení na 
schůzi rady města. 

       Termín: 13.6.2012
 

497/2012 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sáz-
kové hry a loterie a jiné podobné hry 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu 
města. 

                    T: 28.6.2012 
 

679/2011 Stavebně technický stav nemovitostí ve vlastnictví města Liberec v areálu  

bývalé kompostárny u komunikace Londýnské 

Hromadná stížnost obyvatel 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku, 

 
4. realizovat opatření na zajištění bezpečnosti nemovitostí materiálů v areálu bývalé kom-

postárny u komunikace Londýnské ve vlastnictví města Liberec dle harmonogramu 
uvedeném v důvodové zprávě 

                   T: 06/2012
 

874/2011 Převod výtlačného splaškového potrubí včetně čerpadel lokality zahradní 
město do vlastnictví SVS, a.s.  

Schválení výjimky z interního předpisu na oceňování věcných břemen vlast-
níků technické infrastruktury na komunikaci Dykova 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku,  
 
4. vést další navazující 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 opat-
řeních 

                KT: 06/2012 
 

483/2012 Uzavření Smlouvy o výpůjčce objektu veřejných WC v ul. Fibichova, 
v Liberci I 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 8009/2012/08 se 
Zoologickou zahradou Liberec – příspěvkovou organizací. 

                  Termín: ihned
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562/2012 Uzavření Darovací smlouvy – přijetí movitých věcí z majetku Římskokato-
lické farnosti arciděkanství Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města uzavřít příslušnou Darovací smlouvu na movi-
té věci dle přílohy, které se nachází v kostele v Liberci – Ostašově.    

          T: 30. Červen 2012
 

563/2012 Uzavření Dodatku č.4 č.8009/2012/09 ke Smlouvě o výpůjčce č.5407/07/08 o 
přemístění obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec o.p.s. do 
budovy Liebiegovy vily v ul. Jablonecká č.p. 41 v Liberci V 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Dodatek č. 4 č. 8009/2012/09 ke 
Smlouvě o výpůjčce č. 5407/07/08 s obecně prospěšnou společností Komunitní práce Libe-
rec o.p.s. 

                  Termín: ihned
 

169/2012 Povodňové škody na komunikacích    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 

4. 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“ na nejbližší zasedání zastupitelstva města a v souladu s tímto 
čerpáním předat poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování akce    

             KT: 30.6.2012 
 

174/2012 Vesec – dopojení STL plynovodu a oprava pilířků 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku navrhnout radě města Liberec případné 
majetkoprávní operace spojené s touto akcí ke schválení  

                                                                                                                           KT: 06/2012 
 

230/2012 Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci – OK 

Souhlas s maximálním počtem HDPE trubek ukládaným do kynety včetně 

 příloží a náhrad za věcná břemena 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 

1. ve spolupráci s odborem ekonomiky předložit radě města ke schválení smlouvu o zříze-
ní budoucího věcného břemene se společností Vydis 

                                                                                                                     Termín: 06/2012
277/2012 Přijetí daru  

Technologie světelné signalizace ulice České mládeže 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. po schválení přijetí daru „Technologie světelné signalizace ul. České mládeže“ zastupi-
telstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 

                                                                                                                           KT: 06/2012 
 

278/2012 Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2011 – 2012 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s Městskou policií Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s. 

vést jednání za účelem úpravy stávajícího smluvního vztahu, kterým by se zrušil stáva-
jící závazek o průměrné míře respektovanosti a nahradil by se novým systémem kontro-
ly nad správou, provozem a kontrolou respektovanosti a využití parkovacího systému  

                                                                                                                         Termín: 06/2012 

 
335/2012 Komunikace Vesec ke sportovnímu areálu 

Stavby vodovodu a splaškové kanalizace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a ná-
sledně zajistit realizaci akce „Vodovod a splašková kanalizace v komunikaci Vesec ke 
sportovnímu areálu“ 

                                                                                                                           KT: 06/2012 
 

2. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku navrhnout Radě města Liberec případné 
majetkoprávní operace spojené s touto akcí ke schválení 

 
                                                                                                                           KT: 06/2012 

 

409/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
DSO Mikroregion Císařský kámen, investora stavby „Odkanalizování Mi-
kroregionu Císařský kámen – 1. Etapa Šimonovice, Dlouhý Most“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
usnesením požadovat zaplacení úhrady ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou in-
frastrukturu po DSO Mikroregion Císařský kámen, se sídlem Rádlo 252, 486 03 Rádlo až 
před zahájením vlastní realizace prací.   

                                                                                                              Termín: červen 2012 
 

411/2012 Sdružené investice 2012 

Financování opravy povrchů a archeologické činnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky pro 
jednotlivé akce a to do položky sdružené investice  

                                                                                                                     KT: červen 2012 
2. uzavřít smluvní dokument s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o 

zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro akce, při kterých bude v roce 2012 
probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komuni-
kací 

                                                                                                                        T: červen 2012 
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412/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazené-
ho parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP/P pana Josefa Viga, a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Aloisina výšina   

                                                                                                              Termín: červen 2012 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP pana Karla Adamuse a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Jeřmanická   

                                                                                                              Termín: červen 2012 
 

419/2012 Umístění reklamních zařízení na zábradlí v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

- zajistit průběžné odstraňování nepovolené reklamy na zábradlích ve vlastnictví Státu-
tárního města Liberce 

                                                                                               Kontrolní termín: červen 2012 
 
- dozorovat postup legálního umisťování reklam a jejich zpoplatňování a spolupracovat 

na tomto úkolu se společnostmi s majoritní účastí města   
 

420/2012 Veřejná zakázka – „Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace auto-
vraků“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. prostřednictvím společnosti Vyber zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení ote-

vřeného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Odtah a úschova vozidel a 
ekologická likvidace autovraků“ 

                       T: 06/2012 
 

478/2012 Ceník pronájmu hrobových míst a služeb správy pohřebiště, úprava 
Smlouvy o nájmu hrobových míst – kolumbární schránky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit zveřejnění 
ceníku. 

              Termín: 06/2012
 

479/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazené-
ho parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazené-
ho parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Věru Strnadovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Olbrachtova   

                          Termín: červen 2012
 

2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazené-
ho parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jána Dunu a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Vackova   

                                                                                                              Termín: červen 2012 
 

480/2012 Vesec – dopojení STL plynovodu a oprava pilířků, úhrada ceny za věcná 
břemena 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu 
s přijatým usnesením nepožadovat úhradu jistin za věcná břemena 

                    KT: 06/2012 
 

481/2012 Hromadný podnět ve věci Soukenné nám. – průjezdnost ul. Revoluční 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit: 
 
- projednání odpovědi v zastupitelstvu města   
                                                                                                                           T: 28.6.2012 

 
- po projednání návrhu v zastupitelstvu města Liberce zveřejnit odpověď autorům „Pe-

tice“ formou zveřejnění na webových stránkách Statutárního města Liberec, úřední 
desce a prostřednictvím Libereckého zpravodaje 

                                                                                                                          T: neprodleně
 

568/2012 Poskytnutí dotace pro TSML a.s. ve výši 300 000 korun pro zajištění správy, 
provozu a údržbu hřbitovů na rok 2012 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky pro rozvoj a technickou infrastrukturu, 
předložit poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace pro TSML a.s. ke schvá-
lení do zastupitelstva města. 

                    T: 28.6.2012 
 

569/2012 Hromadný podnět ve věci nežádoucího provozu před garážemi – Husitská 
ul. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajištění odeslání přiloženého návrhu odpovědi autorům hromadné stížnosti 
                                                                                                                     Termín: 06/2012
 
2. podat návrh odboru ekonomiky a majetku návrh na prodej pozemků p. č. 4272/1 a 

částečně p. č. 4270/1, k. ú. Liberec  
                                                                                                                  Termín: 30.6.2012

 

571/2012 Rozšíření parkovacího systému – ul. Voroněžská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. zajištění odeslání přiloženého návrhu odpovědi autorovi nesouhlasu 
                                                                                                                     Termín: 06/2012
 
2. podat odboru ekonomiky a majetku návrh na prodej pozemků p. č. 539/2, 537/1, 

537/14, 537/15, 537/16, 537/17, 539/1, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 539/8, 539/10, 
539/11, 545/1 a částečně p. č. 539/3, k. ú. Liberec   

                                                                                                                     Termín: 06/2012
 

572/2012 Uzavření „Dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování 
reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích“ se společností Eu-
roAWK s.r.o. 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření 
„Dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a re-
klamy na městských pozemcích“. 

         Termín: neprodleně 
 

574/2012 Provoz vodních prvků ve městě Liberci 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit provoz vodních prvků ve městě Liberci v plném rozsahu a po celou dobu pro 
vozu – letní provoz: od 1.5.2012 do 31.10.2012, zimní provoz: od 1.11.2012 do 30.4.2013. 

                                                                                                                          T: neprodleně

 
580/2012 Smlouva o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 

osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povin-
ností se zhotovitelem ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Reakce společnosti ELTODO-CITELUM na odstoupení od smlouvy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří HEŘMÁNEK 
& ČERNÝ, Dřevná 382/2, 128 00, Praha 2 zajistit veškeré související právní úkony a admi-
nistraci písemné reakce města Liberce 

         Termín: neprodleně 
 

582/2012 Žádost o poskytnutí finančních prostředků MŽP – „Revitalizace a zajištění 
provozní bezpečnosti VKP park P. Bezruče – Lidové sady 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s vyhlášenými  podmínkami pro poskytnutí dotace MŽP zajistit podklady pro po-
skytnutí finančních prostředků pro akci ,,Revitalizace a zajištění provozní bezpečnosti VKP 
park P. Bezruče“. 

                  T: neprodleně 
 

583/2012 Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. 
Riegrova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
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1. na akci „Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. 
Riegrova“ zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky a návrhu smlouvy o 
dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce a.s., Er-
benova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 

                    T: 30.6.2012 
 

594/2012 Revokace usnesení č. 481/2012  z 11. RM ze dne 5. 6. 2012 – Hromadný pod-
nět ve věci Soukenné nám. – průjezdnost ul. Revoluční 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit:  
 

- předložení informace zastupitelstvu města ohledně návrhu odpovědi autorům „petiční-
ho„ práva ve věci „Revitalizace Soukenného náměstí Liberec“ dopravní a parkovací re-
žim v ul. Revoluční a průjezd ze Soukenného náměstí do ul. 1. Máje  

                                                                                                                           T: 28.6.2012 
- po projednání informace v zastupitelstvu města Liberce zveřejnit odpověď autorům „pe-

tičního“ práva formou zveřejnění na webových stránkách Statutárního města Liberec, 
úřední desce a prostřednictvím Libereckého zpravodaje 

                                                                                                                          T: neprodleně
 

595/2012 Nerudovo náměstí – oprava komunikace – II. etapa 

Odstoupení 2. V pořadí – výběrového řízení na zhotovitele stavby od veřejné 
zakázky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit uzavření „Smlouvy o dílo“ a „Dodatku č. 1“, se společností Vodohospodářské 

stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 
IČ: 40233308, s nabídkovou cenou: 7,293.886,71 Kč bez DPH, 8,752.664,05 Kč 
včetně DPH 

                                                                                                                          T: neprodleně
 

567/2012 Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkové přílohy ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                    T: 28.6.2012 
 

577/2012 Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor 
v objektech SML se společností Liberecká IS, a.s.            

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
uzavřít Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 7011/2006/13. 

                  Termín: ihned
 

593/2012 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 772 0525 194 pro pojištění odpovědnosti 
za škodu SAL s.r.o. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 
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772 0525 194 pro pojištění odpovědnosti za škodu SAL s.r.o. 
                                                                                                                  Termín: 30.6.2012

499/2012 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., V. a VI. ke schválení za-
stupitelstvu města. 

                    T: 28.6.2012 
 

501/2012 Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě U Sila 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavních smluv a 
smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.            

                    T: 28.6.2012 
 

502/2012 Úprava cen obsazených bytových jednotek 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh na úpravu cen obsazených bytových jednotek ke schválení zastupitelstvu 
města. 

                    T: 28.6.2012 
 

503/2012 Úprava cen volných bytových jednotek pro opakované veřejné dražby dob-
rovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města,  
předložit návrh na úpravu cen volných bytových jednotek ke schválení zastupitelstvu města
 . 

                    T: 28.6.2012 
 

505/2012 SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA HERGESELL spol. s r.o. – využití 
předkupního práva  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora města, předložit návrh na využití předkupního 
práva zastupitelstvu města k projednání. 

                                                                                                                           T: 28.6.2012 

 
506/2012 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (pozemky p. č. 1728/2, 2087/1, 

2282 a část pozemku p. č. 2087/3, k. ú. Ruprechtice) 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu 
města.   

                    T: 28.6.2012 
 

507/2012 Oprava zákresu vlastnické hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1, k. ú. Rochli-
ce u Liberce – změna usnesení RM ze dne 17.4.2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu 
města.  

                    T: 28.6.2012 
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365/2012 Ptačí ulice – výkup pozemků p. č. 1449/2, 1542/2 a části pozemku p. č. 1542/5 
v k. ú. Rochlice u Liberce 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic, 
informovat žadatele o výsledku jednání rady města.  

                    T: 15.6.2012 
 

446/2012 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a III. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

                    T: 28.6.2012 
 

284/2012 Zrušení zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru 
a vypsání výběrové řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru 
v jednacím řízení bez uveřejnění  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 
1. Po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek říze-

ní  
                                                                                                                              T: 06/2012 

 

498/2012 Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového in-
vestičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a 
návrh na zajištění potřebného předfinancování prostřednictvím tzv. smě-
nečného programu 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat rozhodnutí o zrušení výběrového ří-
zení. 
 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vést jednání s bankami 
s cílem zabezpečit finanční zdroje na předfinancování akcí dotovaných z EU jinou formou 
než bankovním úvěrem. 

                  Termín: ihned
 

495/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 Sta-
tutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 28. 6. 2012 ke schválení. 

 

496/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 Sta-
tutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 28. 6. 2012 ke schválení. 

 

492/2012 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ob-
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chodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 
2011, projednání a schválení výroční zprávy za rok 2011, způsobu rozdělení 
a užití zisku za rok 2011 společnosti Technické služby města Liberce, a.s. 

a) představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce, a.s. provést účet-
ní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2011 v účetnictví roku 
2012 

                                                                                                                      Termín: 30.6.2012 
 
b) předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce, a.s. 

zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku 
                                                                                                                     Termín: 30.6.2012 

 

351/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
 

376/2012 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 
38/6, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové or-
ganizace. 

                                                                                                                        T: červen 2012

 
377/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvko-

vé organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
 

378/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace. 

                T: červen 2012 
 

379/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace. 

                T: červen 2012 
 

380/2012 Jmenování ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
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Husova 142/44, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, pří-
spěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
 

381/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové or-
ganizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
 

382/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové or-
ganizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
 

383/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkové organizace. 

                                                                                                                        T: červen 2012

 
384/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové 

organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizace. 

                                                                                                                T: červen 2012 

 
385/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové 

organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
 

386/2012 Jmenování ředitele Základní školy praktické a Základní školy speciální, Li-
berec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvkové organizace. 

                 T: červen 2012
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387/2012 Jmenování ředitele Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, pří-
spěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace. 

                T: červen 2012 
 

395/2012 „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ 
schválení výsledku otevřeného zadávacího řízení“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
 

1) po schválení zastavení dotčených nemovitostí zastupitelstvem města ve prospěch finan-
cující banky zhotovitele zajistit uzavření smlouvy s vítězným uchazečem otevřeného 
podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, od-
loučené pracoviště Věkova“, firmou AWEA s.r.o., s nabídkovou cenou 30.282.240,- Kč 
bez DPH 

                      T: 06/2012 
 

455/2012 Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Ma-
teřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace 

Jmenování ředitelky Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, pří-
spěvkové organizace   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 

1) informovat o rozhodnutí rady města paní Bc. Pavlu Chundelovou a paní Bc. Lucii Ja-
vůrkovou                                                                                       

                                                                                                                          T: neprodleně
 

456/2012 

 

Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Ma-
teřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/6, příspěvkové orga-
nizace  

Jmenování ředitelky Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 
149/16, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 

1) informovat o rozhodnutí rady města Bc. Pavlu Chundelovu a paní Bc. Lucii Javůrkovou   
                                                                                                                          T: neprodleně

 

466/2012 Platové výměry ředitelů základních škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových 
výměrů dle důvodové zprávy.  

                           T: ihned 
 

467/2012 Nové určení platu Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní školy, Liberec, 
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Kaplického 384, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového 
platového výměru. 

                           T: ihned 
 

525/2012 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěv-
kových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                    T: 28.6.2012 
 

526/2012 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěv-
kových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizované majetkové přílohy 
školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

                   T: 28.6.2012 
 

531/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěv-
kové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace. 

                        T: ihned 
 

533/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěv-
kové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové organizace. 

                           T: ihned 
 

534/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace. 

                         T: ihned 
 

539/2012 Platové výměry ředitelek mateřských škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových 
výměrů dle důvodové zprávy.                                                                                            

                           T: ihned 
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540/2012 Platové výměry ředitelek mateřských škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových 
výměrů dle důvodové zprávy.  

                          T: ihned 
 

541/2012 Platový výměr ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platového 
výměru dle důvodové zprávy.  

                           T: ihned 
 

542/2012 Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Státu-
tárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, o rozhodnutí rady města in-
formovat příslušné ředitele škol.                                                      

                           T: ihned 
 

543/2012 Žádost Zoologické zahrady Liberec o souhlas s nákupem parkovacích auto-
matů 

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

               T: neprodleně 
 

544/2012 

 

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 1.200.000,- Kč na akci: Rekonstrukce skladby 
střešního pláště střech Malého divadla Liberec.  

                    T: 28.6.2012 
 

545/2012 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 rozvoje 
školských příspěvkových organizací ve výši 1.700.000,- Kč na akce: ZŠ Oblačná – výměna 
střešního pláště a ZŠ Sokolovská – odloučené pracoviště nám. Míru – částečná oprava hava-
rijního stavu tělocvičny. 

                                                                                                                Termín: neprodleně 
 

547/2012 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 a č. 112/2012 ze dne 31. 5. 2012 
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh změny – navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 1.440.000,- Kč dle důvodové zprávy 
zastupitelstvu města ke schválení. 

           Termín: 28.6.2012 
 

548/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fon-
du Statutárního města Liberec pro 2. Kolo 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. Ko-
lo 2012 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

                    T: 28.6.2012 
 

282/2012 Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost pana Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit stanoviska dotčených odborů samosprávy města Liberce a dotčených orgánů 

státní správy města Liberce a vhodným postupem informovat radu města Liberce 
                                                                                                Kontrolní termín: červen 2012 

 

397/2012 Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací a bytech pro pří-
jmově vymezené osoby       

1. Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, pí-
semně informovat uživatele o navýšení základního nájemného z bytů         

               T: 30.6.2012 
 

403/2012 Přidělení bytu ve vlastnictví SML – ubytování nízkého standardu 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, uzavřít smlouvu 
o ubytování nízkého standardu s paní Andělou Neureiterovou. 

             T: červen 2012 
 

405/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 

1. neschváleno                                                                                         
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 

   s jednotlivci: Ing. Hadincovou Marií, náhradníkem je paní Raichlová  Jaroslava 
   Pátkem Jaroslavem,  Tučániovou Miladou, Bartoníčkem Milanem, Pelikánovou Marií,    
   Havrdou Františkem, Vacardovou Lidmilou 
   náhradníkem je pan Šimůnek Jiří 

                T: červen 2012 
3. s dvojicemi: - manželi: Hyttychovými Miladou a Ladislavem, dvojicí Jelínkovou Kvě-

tuší a Szabovou Ludmilou, 
  náhradníky manželi: Kleinerovými Julií a Horstem 
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                                                                                                                       T: červen 2012 
 

4. Dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným: 
s Beranovou Věrou, Kračmarovou Lucií, Škaloudem Jiřím, Zippovou Alenou 
                                                                                                                    T: červen 2012 

Body č. 2 – 4 splněny 

 
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovacích: 

s Prchalovou Martou, Poláškem Janem, Kolářem Vlastimilem, náhradníkem pan Haa-
sem Václavem, Loudovou Barborou, Manovou Zdeňkou, náhradníkem paní Beranovou 
Věrou, Mrázovou Jarmilou, náhradníkem paní Tryznovou Eliškou, Znojilovou Janou, 
Javůrkovou Ivou 

                T: červen 2012 

Splněno (pouze p. Javůrková – vypustit ze sledování – odstoupila od výměny bytu) 

 

6. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní do úpravy: 
 s Kavkovou Jiřinou, Hokynářovou Janou 
                                                                                                                    T: červen 2012 

7. Uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby: 
 s Kněbortovou Marcelou, náhradníkem paní Polačkovou Emilií 

                T: červen 2012 
8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérový a upravitelný) 

s Erbenem Jaroslavem 

                T: červen 2012  
Body č. 6 – 8 splněny 

 

518/2012 Schválení výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, odlehčovacích slu-
žeb a  zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1.8.2012 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, pí-
semně seznámit ředitelku Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organiza-
ce, Mgr. Lenku Škodovou, s rozhodnutím rady města. 

                           T: ihned 
 

519/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Olgy Albertové 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 36 měsíců 
s paní Olgou Albertovou.        
                                                                                                                          T: 28.6.2012 

 

520/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Laurenčíkové 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců 
s paní Ivetou Laurenčíkovou.       

                    T: 28.6.2012 
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521/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Polyakových 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 66 měsíců 
s manžely Polyakovými.        

                    T: 28.6.2012 
 

522/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Michala Rambouska 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 60 měsíců 
s panem Michalem Rambouskem. 

                    T: 28.6.2012 
 

524/2012 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem nového užitkového vozu pro potře-
by pečovatelské služby 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, pí-
semně seznámit Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

                  T: neprodleně 
 

517/2012 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociál-
ního a zdravotního zaměření 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál ke schválení zastupitel-
stvu města. 

                    T: 28.6.2012 
 

587/2012 Žádost o povolení použití znaku města, který je ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec 

Pavlíně Stránské, pověřené zastupováním funkce vedoucího kanceláře primátorky, infor-
movat Štěpánku Válkovou o rozhodnutí Rady města Liberec.  

 

484/2012 Jmenování zástupce obce do Krajské poradní skupiny, za účelem spolupráce 
při plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Pavla Petráčka, člena Rady Li-
bereckého kraje, o rozhodnutí Rady města Liberec. 

               T: neprodleně 
 

614/2012 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10/09/0149 s DPMLJ, a.s. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat dodatek č. 8 
ke smlouvě č. 10/09/0149.                                                                       
                                                                                                                          T: neprodleně  
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

105/2012 IPRM Rochlice – kamerový systém 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. zajistit podání dotační žádosti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec -     
       Regenerace sídliště Rochlice 

                                                                                                                              T: 03/2012 

 
 

344/2012 Přeshraniční školka Hirschfelde – Liberec 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 
- předložit radě města návrh zadávacích podmínek na zpracovatele projektové dokumen-

tace 
                                                                                                                                  T: 05/2012 

 
 

322/2012 Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení „Zavedení korporátního a pro-
cesního řízení a dále SW nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu“ 
na dodavatele služeb v rámci rozšířených aktivit projektu „Zavádění pro-
cesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených or-
ganizacích“ financovaného z OP LZZ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsá-
ní a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb a výsledek předložit radě města ke 
schválení. 

                           T: ihned 

 
 

221/2012 Revitalizace Soukenného náměstí – realizace stavby       

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM): 
 
dle varianty A  
A.1) projednat s dodavatelem stavby SYNER, s.r.o., IČ 48192516, se sídlem Dr. Milady  
Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s přesnou  
specifikací prací a následně tento dodatek předložit radě města ke schválení 

                                                                                                                              T: 04/2012 

 
 

46/2012 Záměr – přijetí daru  

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4) po schválení přijetí daru p. p. č. 1558/32, 1562/3, 1558/30, 1558/31 včetně příslušenství vše 
v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec od společnosti Interma, akciová společnost, se sídlem 
Masarykova 522/12, 460 01 Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu 
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                                                                                                               T: 03/2012 – kontrolní

 
 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 

342/2012 SVS a.s. – Nájemní smlouvy na vodohospodářské stavby 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření nájemních smluv dle písm. a), b) 
a dodatku k nájemní smlouvě dle písm. c) na příslušné vodohospodářské stavby v k. ú. Staré 
Pavlovice se Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

              Termín: 06/2012

SVS, a.s. dosud nedodala podepsané originály nájemních smluv k podpisu na straně města. 

Náhradní kontrolní termín – 08/2012 
 

472/2012 Vypsání výběrového řízení „ Dodávka zařízení a služeb pro experiment ve 
výuce na základních školách města Liberce“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsá-
ní a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení. 

                      T: 7.6.2012 

Probíhá hodnocení nabídek. Nový kontrolní termín – 08/2012 
 

 

289/2012 Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit radě města schválení ceny a formu prodeje pozemků v areálu letiště Liberec. 

                      T: 19.6.2012 

Záměr byl radě města předložen dne 19.6.2012, bod byl ale stažen z jednání. 

Nový kontrolní termín – 10/2012 
 

  

504/2012 Masarykova 625, Liberec 1 – snížení ceny 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města variantní usnesení:
  

1. prodej formou výběrového řízení 
2. prodej formou aukcí prostřednictvím nabídek aukčních domů 
                                                                                                                             T: 28.6.2012 
 
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podklady týkající se podmínek prodeje 
formou aukcí prostřednictvím nabídek aukčních domů. 

Materiál byl předložen zastupitelstvu města dne 28.6.2012, bod byl ale stažen z jednání 
(objevil se zájemce, který je ochoten koupit nemovitost za původní cenu – bylo vyhlášeno 
nové výběrové řízení).  

Nový kontrolní termín – 10/2012 

 
 

505/2012 SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA HERGESELL spol. s r.o. – využití 
předkupního práva  

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

             T: neprodleně 

Smlouva je oboustranně podepsaná, bude proveden vklad do katastru nemovitostí.  

Nový kontrolní termín – 09/2012 

 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

105/2012 IPRM Rochlice – kamerový systém 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
4) předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení na dodavatele kamerového 
systému 

                                                                                                                              T: 06/2012 

Výběrové řízení před vypsáním. Nový kontrolní termín – 10/2012 
 

 
317/2012 

 

 

 

 

 

Založení projektu „Rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru“ 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

- zajistit zpracování projektové dokumentace projektu 
                                                                                                            T kontrolní: 30.6.2012

Z důvodu aktualizace zákona o veřejných zakázkách (vyhláška 230/2012 ) se výběrové 
řízení ruší a vypisuje nové. 

Nový kontrolní termín – 12/2012 
           

 
431/2012 Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci 

projektu „Lesní informační středisko“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
  

1. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého 
rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 

                                                                                                                         T: 06/2012 

Z důvodu aktualizace zákona o veřejných zakázkách (vyhláška 230/2012) se výběrové 
řízení ruší a vypisuje nové. 

Nový kontrolní termín – 12/2012 

 

 
552/2012 Revitalizace Rochlice – kamerový systém  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodávku v režimu zjednodušeného podlimitního 
řízení  
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                                                                                                                                  T: ihned 

Výběrové řízení připraveno, odbor právní a veřejných zakázek zatím výběrové řízení 
nevypsal. Vypíše v nejbližších dnech. Nový kontrolní termín – 08/2012 

 

123/2012 

 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

zpřísnit pravidla pro omezení hazardu 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
provést vyhodnocení stávajících opatření a návrhy na doporučení komise.  

                                                                                                          T: do 30.6.2012 

Probíhají jednání na základě politického koncensu. Nový kontrolní termín – 09/2012 

 
 

296/2012 Založení projektu „Ocenění hodnoty společností s podílem města a jejich 
využití“ 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, informovat Radu města Liberce o postupu 
v projektu a všech učiněných podstatných ujednáních a podmínkách v intervalu dvou měsí-
ců. 

                   T: 30.6.2012 

 TSML, a.s. dodají vlastní ocenění. Nový kontrolní termín – 09/2012 
 

493/2011 Zrušení usnesení RM č. 218/2011

Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská  

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku,  
 
4) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit 
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení 

                                                                                                                         KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

 
496/2011 Komunikace Tolstého – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy ve-
řejného majetku,  

 
4) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

                                                                                                                           KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Náhradní kontrolní termín – 01/2013 
 

736/2011 Bytový dům Zborovská – zřízení komunikace 
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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: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Náhradní kontrolní termín – 01/2013 
 

739/2011 Komunikace V Cihelně – zřízení komunikace  

Plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy ve-
řejného majetku,  
 
4) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení.  

                                                                                                                           KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Náhradní kontrolní termín – 01/2013 

  

  

272/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro A 
– NET Liberec s. r. o., investora pokládky sdělovacího vedení v lokalitách 
Nerudovo náměstí, Matoušova ulice a Cihlářská ulice 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po A – NET Liberec s.r.o., IČ: 28687965, se 

sídlem Hodkovická 109, Liberec XXIII – Doubí uzavření „Dohody o vzájemném postu-
pu a financování povrchů zádlažeb“ při realizaci akce „Oprava komunikace Matoušova“ 
a akce „Oprava komunikace Cihlářská“ 

                                                                                                         Termín: 06/2012 
Náhradní kontrolní termín – 09/2012 

 
282/2012 Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost pana Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. V souladu s usnesením rady města Liberec předložit radě města ke schválení smlouvu o 

spolupráci v oblasti výlepu plakátů a souvisejícího servisu se společností Technické 
služby města Liberce a. s., nebo smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec 
a společností Jiří Jaroš – Propagace a to na další provozování výlepových ploch ve měs-
tě Liberci 

                                                                                                        Termín: červen 2012 
Náhradní kontrolní termín – 09/2012 
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331/2012 Založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komuni-
kace Třešňová a Rychtářská“ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení 
na výběr zpracovatele projektové dokumentace akci „Rozšíření parkovacích míst 
v Ruprechticích – komunikace Třešňová a Rychtářská“ 

                                                                                                            T: 06/2012 – kontrolní
Náhradní kontrolní termín – 09/2012 

 
361/2012 Revitalizace Soukenného náměstí – realizace stavby     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. s dodavatelem stavby připravit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a předložit ho radě města 
ke schválení. 

                                                                                                              Termín: červen/2012  
Náhradní kontrolní termín – 09/2012 

 

422/2012 Smlouva o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povin-
ností se zhotovitelem ELTODO – CITELUM, s.r.o. 

Možnosti řešení smluvního vztahu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předkládat radě města Liberce ke 
schválení další postupy v systému správy veřejného osvětlení a světelných signalizač-
ních zařízení zajišťovaným odborem správy veřejného majetku a zajišťování budoucího 
provozu a údržby veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení. 

                                                                       Termín: průběžně – kontrolní termín 06/2012 
Náhradní kontrolní termín – 09/2012 

 
425/2012 Soukenného náměstí – schválení dopravního řešení      

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
dle vybrané varianty projednat s dodavatelem stavby SYNER, s.r.o., IČ: 48192516, se síd-
lem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
s přesnou specifikací prací a následně tento dodatek předložit radě města ke schválení.  

                                                                                                                              T: 06/2012 
 

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

c) Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, po 
schválení záměru zastupitelstvem města a zapracování připomínek zastupitelů 

 
4) informovat radu města o reálných možnostech spolufinancování, finančním rámci a 
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harmonogramu možné realizace        
                                                                                                                 T: 31.3.2012 

Byla vybrána varianta pro realizaci, není znám finanční rámec, neboť projektová do-
kumentace zatím není vyhotovena. 

Náhradní kontrolní termín – 06/2013 

 
199/2012 Plnění podmínek kupní smlouvy č. j. 4/07/0409 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s odborem právním oddělením 
MML prověřit náležitosti a možnosti vyvázání ze smlouvy a předložit návrh řešení radě 
města ke schválení.  

                                                                                                       T: 7. Schůze RM 2012 

 
Město vede s Kalendářem LIBERECKA spol. s r.o. Jednání nejsou u konce. 
Nový kontrolní termín – do 30.9.2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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

                                                                              T: 2012/v případě schválení projektu  
 

Bude řešeno v rámci nejbližšího rozpočtového opatření. 
Nový kontrolní termín – 12/2012. 

 
 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
 

313/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
    s Fouskovou Hanou, 
    se Svobodou Zdeňkem, náhradníkem je Bezucha Jakub, 
    s Crhovou Markétou, náhradníkem je Bili Pavel 
                                                                                                                  T: květen 2012 

Vypustit ze sledování – p. Svoboda do dnešního dne na výzvu nereagoval, byt bude opě-
tovně nabídnut jiným zájemcům 
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V měsíci  č e r v e n c i  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
552/2012 Revitalizace Rochlice – kamerový systém  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

1. zajistit podání dotační žádosti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 
– Regenerace sídliště Rochlice. 

              T: 07/2012 

 
555/2012 MŠ Broumovská – podklady k žádosti 

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, za-
jistit podpis dokumentů a podání žádosti 

              T: 07/2012 
 

468/2012 „Realizace Elektronické řídící kontroly a korporátního řízení 
s podporou integrovaného EIS“, založení projektu a podání žádosti na 
spolufinancování do výzvy Operačního programu lidské zdroje a za-
městnanost 

Ing. Michalu Vereščákovi, podat žádost na spolufinancování tohoto projektu do výzvy 
OPLZZ. 

           T: 31.7.2012 
 

601/2012 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vypracová-
ní podkladů k výplatě odměny Mgr. Ladislavu Krajčíkovi ve výplatním termínu za 
měsíc červenec 2012. 

 

602/2012 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vypracová-
ní podkladů k výplatě odměny Bc. Jiřímu Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc 
červenec 2012. 

 

269/2012 Termín první seče travních porostů ve městě Liberce 

 Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku Statutárního 
města Liberec, prostřednictvím smluvního zhotovitele prací tj. Technických služeb 
města Liberce a.s. zajistit termínové plnění 1 seče na plochách II až IV třídy IT 
v souladu se schválenými termíny radou města Liberce. 
                                                                                                Kontrolní termín: 07/2012 
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417/2012 

 

 

 

 

 

 

Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Uranu – 
schválení dodavatele projektové dokumentace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
dle varianty A: 
1. na akci „Rekonstrukce budovy Uranu“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 

smlouvy o dílo a nabídkové ceny na realizaci projektových prací na rekonstrukci 
budovy Uranu v maximálně finančně úsporné variantě přímým oslovením firmy 
Storing spol. s r.o. Liberec 

                                                                                                T: 31.7.2012 – kontrolní 
 
 

 
564/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatné-

ho poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vy-
hrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Libe-
rec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazené-

ho parkovacího stání pro držitele ZTP/P Lukáše Kindla, zastoupeného otcem Luká-
šem Kindlem a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci 
Krejčího 

                                                                                                       Termín: červenec 2012 
 
2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Naďu Podzimkovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Borový vrch   

                                                                                                       Termín: červenec 2012 
 

573/2012 Štěpkování dřevní hmoty ve vlastnictví Statutárního města Liberce  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek, zajistit oboustranný podpis přísluš-
ného smluvního dokumentu – kupní smlouvy na dodávku biopaliva.   

                   T: 07/2012 
 

605/2012 Řízení dopravy ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. akci „Aktualizace dohledového serveru“ zajistit odeslání výzvy k předložení návr-

hu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce a to firmám: 
A. Ing. Ota Herm, K sadu 530/3, 182 00, Praha – Troja, IČO: 74264354 
B. SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00, Praha 4, IČO: 

25680595 
                                                                                                                       T: 30.7.2012 

 

608/2012 Revitalizace Rochlice 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření dodatku č. 
4 na akci „Revitalizace Rochlice“  

                                                                                                                      T: neprodleně
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření dodatku č. 

1 na akci „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“  
                                                                                                                      T: neprodleně

610/2012 

 

Opravy havarijních stavů – schodiště, chodníky a opěrné zdi 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. na akci „Havarijní stavy – schodiště, chodníky a opěrné zdi“ zajistit odeslání výzvy 

k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Tech-
nické služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 

                                                                                                                       T: 31.7.2012 
 

611/2012 Oprava dna vodoteče u čela skládky Zlaté návrší 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. na akci „Oprava dna vodoteče u čela skládky Zlaté návrší“ zajistit odeslání výzvy 

k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Tech-
nické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 

                                                                                                                       T: 31.7.2012 
 

612/2012 Kostelní – oprava komunikace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. na akci „Kostelní – oprava komunikace“ zajistit odeslání výzvy k předložení návr-

hu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města 
Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 

                                                                                                                               T: ihned 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis pří-

slušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí 
„Kostelní – oprava komunikace“ 

                                                                                                                       T: 31.7.2012 
 

455/2012 Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Ma-
teřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvkové organizace 

Jmenování ředitelky Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, 
příspěvkové organizace   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 
1. informovat o rozhodnutí rady města paní Bc. Pavlu Chundelovou a paní Bc. Lucii 

Javůrkovou                                                                                                   
                                                                                                                      T: neprodleně

 
2. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Jizerka“, Libe-

rec, Husova 184/72, příspěvkové organizace.                                                
                                                                                                                T: červenec 2012 
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456/2012 Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Ma-

teřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/6, příspěvkové or-
ganizace  

Jmenování ředitelky Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 
149/16, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 
1. informovat o rozhodnutí rady města Bc. Pavlu Chundelovu a paní Bc. Lucii Javůr-

kovou                                                                                                        
                                                                                                                      T: neprodleně
 
2. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Nad přehradou“, 

Liberec, Klášterní 149/16, příspěvkové organizace 
                                                                                                                T: červenec 2012 

 

457/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové 
organizace. 

         T: červenec 2012 
 

458/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 
122/68, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěv-
kové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

459/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 
128/1, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, pří-
spěvkové organizace. 

      T: červenec 2012 
 

460/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 
645/55, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, pří-
spěvkové organizace. 

        T: červenec 2012 
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461/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 
458/19, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, pří-
spěvkové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

462/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěv-
kové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvkové organi-
zace. 

       T: červenec 2012 
 

463/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvko-
vé organizace. 

         T: červenec 2012 
 

464/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 
661/20, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěv-
kové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

465/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 
503/3, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, pří-
spěvkové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

527/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 
836/5, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěv-
kové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

528/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové 
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organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

529/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 
211/12, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, pří-
spěvkové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

530/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 
67, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěv-
kové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

532/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvko-
vé organizace. 

         T: červenec 2012 
 

535/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 
761/3, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěv-
kové organizace. 

         T: červenec 2012 
 

536/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvko-
vé organizace. 

         T: červenec 2012 
 

537/2012 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, pří-
spěvkové organizace 
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové or-
ganizace. 

         T: červenec 2012 
 

538/2012 Jmenování ředitele Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 
564/43, příspěvkové organizace.        

         T: červenec 2012 
 

598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit podpis smlouvy o 
dílo a realizaci akce „ZŠ Sokolovská – oprava střechy tělocvičny II. etapa“. 

                T: 20.7.2012 
 

599/2012 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2011 ředitelům kulturních příspěvko-
vých organizací – Naivní divadlo Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
Botanická zahrada Liberec a Zoologická zahrada Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit ředitele kultur-
ních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a zajistit realizaci vý-
plat odměn ve výplatním termínu za měsíc červenec 2012. 

               T: neprodleně
 

600/2012 Návrh na poskytnutí odměn paní Mgr. Lence Škodové, ředitelce příspěv-
kové 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    

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
seznámit paní Mgr. 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 červenec 2012 z finančních prostředků uvedených pří-
spěvkových organizací. 

           T: neprodleně 
 

516/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu: 
     s panem Milanem Křížem  
                                                                                                                T: červenec 2012 
 
2. Uzavřít dodatek k NS na prostor ubytování nízkého standardu:    
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     s panem Jakubem Bezuchou, s paní Olgou Bendikovou, s paní Růženou Časárovou,   
     s panem Robertem Šedým a paní Jaroslavou Hušlovou    
                                                                                                                T: červenec 2012 
 
                                                                  
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
    s jednotlivci: paní Evou Nechvílovou, paní Jaroslavou Alexiovou, panem Jiřím  
    Šimůnkem, panem Jiřím Zadákem a panem Karlem Dvořákem 
                                                                                                                 T:červenec 2012 

Splněno (vypustit ze sledování – p. Šimůnek – odmítnutí bytu ze zdravotních důvodů) 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
     s dvojicemi: - manželi Horstem a Julií Kleinerovými,  
     náhradníci manželé Josef a Marie Hamanovi 
                           
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací: 
     se slečnou  Janou Lipovskou, náhradník pan Michal Daněk  
                                                                                                                T: červenec 2012 
 
                                                    
6. Uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby: 
     s paní Danou Lapáčkovou, náhradník Verona Lázoková 
     s Mgr. Robertem Lexou, náhradník paní Verona Lázoková 
     s paní Bertou Kucharskou, náhradník pan Václav Haase  
     s paní Naděždou Kučerovou, náhradník paní Verona Lázoková 
 
                                                                                                                 T:červenec 2012 
                                                                                               
  7. – 8. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
             s paní Šárkou Čmugrovou, náhradník Milena Tallarita   Splněno          
             s panem Daliborem Karbanem a paní Ivanou Filovou  
Prodloužení termínu – p. Karban odjel na misi, T: 09/12 
                                                                                                                T: červenec 2012 
 
 9. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na byt pro příjmově vymezené osoby: 
      s panem Tomášem Půtou  
                                                                                                                T: červenec 2012 

                                                                                                
  
10. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní – přechod nájemního práva        
       s panem Abdukaymovem Karimjonem  

                                                                                                               T: červenec 2012 
                                                                

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

4. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, po 
      schválení záměru zastupitelstvem města a zapracování připomínek zastupitelů  
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a)  zahájit přípravu projektu: 
- dokončením převodu nemovitostí areálu bývalého lesního koupaliště do majetku města 
                                                                                                                          T: 29.2.2012

 
46/2012 Záměr – přijetí daru  

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4) po schválení přijetí daru části p. p. č. 1558/3 včetně příslušenství v k. ú. Rochlice  
u Liberce, obec Liberec od společnosti Interma, akciová společnost, se sídlem  
Masarykova 522/12, 460 01 Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření  
příslušného smluvního dokumentu.  

                                                                                                          T: 05/2012 – kontrolní
 

  

  

Částečně jsou splněna usnesení: 
  

616/2012 SVS, a.s. – Nájemní smlouvy na vodohospodářské stavby 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit uzavření nájemních smluv dle písm. a), b), c) a d) na příslušné vodohospodářské 
stavby v k. ú. Staré Pavlovice a Horní Hanychov se Severočeskou vodárenskou společnos-
tí, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 
                                                                                                                       Termín: 07/2012 

SVS a.s. dosud nedodala podepsané originály nájemních smluv k podpisu na straně 
města. Náhradní kontrolní termín – 08/2012 

 

 
  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

414/2012 Zpráva z meteorologické studie pro zimní údržbu komunikací ve městě Libe-
rec 

Založení projektu „Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní 
údržby komunikací ve městě Liberci“  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními a prostřednictvím externí společnosti Vyber 

zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele technologie projektu a zave-
dení informačního systému, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a vyhod-
nocení předložených nabídek, 

                                                                                                               T: 07/2012 – kontrolní 
Náhradní kontrolní termín – 09/2012 
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570/2012 Soukenné náměstí – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM), 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít dodavatelem stavby 
SYNER, s.r.o., IČ 481 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 
460 01 

                   T: 07/2012 
Náhradní kontrolní termín - 09/2012 

 

578/2012 Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní údržby komuni-
kací ve městě Liberci 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit radě města Liberce ke 
schválení zadávací podmínky na realizaci předmětné akce. 
                                                                   Termín: průběžně - kontrolní termín 07/2012 

Náhradní kontrolní termín - 09/2012 

 
609/2012 Smluvní vztah mezi městem Liberec a společností Eltodo Citelum, s.r.o., 

Smlouva o právním zastoupení města advokátní kanceláří Heřmánek a 
Černý, s.r.o. 

Lukáši Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu: 
  
1. uzavřít příslušný smluvní dokument   
                                                                                                                 Termín: 07/2012 
2. zajistit plnění příslušného smluvního dokumentu 
                                                                                                               Termín: průběžně 

Náhradní kontrolní termín – 09/2012 

 
 

 

  
 

V měsíci  s r p n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
683/2012 Prominutí platby p. Wieserovi za změnu územního plánu č. 52A vedenou jako 

podnět č. 52A/12 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit zaslání odpovědi p. Wieserovi o 
zamítnutí jeho žádosti o prominutí platby za změnu územního plánu. 
 

                  Termín: ihned 
9/2012 Zelené srdce Liberce III. etapa     

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
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- zajistit uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na      
   realizaci projektu Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa, 
-  projekt realizovat 
                                                                                                                       T: 8/2012 

 

550/2012 Vypsání výběrového řízení na dodávku SW v rámci IPRM Liberec – Atrak-
tivní a kvalitní život v Liberci  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 
1. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele softwaru v režimu zakázky malé-

ho rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení. 
                                                                                                                     T: 08/2012 

 

658/2012 

 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele softwaru v rámci projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“ z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní ži-
vot v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uza-
vření příslušné smlouvy na dodavatele softwaru s vybraným uchazečem Liberecká IS, a.s. 
                                                                                                                         T: ihned 

 

659/2012 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené v souvislosti 
s veřejnou zakázkou, části B – Zavedení SW nástroje pro tvorbu a správu 
procesního modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního 
provozu – I. etapa 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb 7/12/0019 se společností Li-
berecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                             T: ihned 

682/2012 Externí pronájem volebních místností 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy.  
              Termín: ihned 

 

686/2012 Odvolání a jmenování členů v komisi pro výběrová řízení a prodej majetku a 
ve finančním výboru 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a jmenová-
ní člena nového. 

                             T: ihned 
 

689/2012 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušného dodat-
ku ke smlouvě o odměňování ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec                                                                             
                                                               T: neprodleně 

 



 44

2. Jaroslavě Nývltové, pověřené řízením odboru humanitního, seznámit Michaela Dufka s  
příslušným usnesením rady města.  

                                                                                                                            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 

 

644/2012 Odvolání a jmenování člena školské rady

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit ředitelku Základní 
školy, Liberec, U Soudu 369/8 s rozhodnutím města                                             
                                                                                                                           T: neprodleně 
   

645/2012 Stanovení výše specializačního příplatku Mgr. Andrey Gardoňové, ředitelky 
Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového 
platového výměru. 
                                                                                                                                  T: ihned 
     

646/2012 Stanovení výše specializačního příplatku Ing. Radka Vystrčila, ředitele Zá-
kladní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového 
platového výměru. 
                                                                                                                                   T: ihned 

 

648/2012 Souhlas s projektem – Základní škola, Liberec, Kaplického 384 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitele základní školy.                                                 
                                                                                                                  T: neprodleně    

 

649/2012 Souhlas s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor 

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

                                                                                                                                               T: ihned 
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650/2012 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o nerovnoměrné čerpání příspěvku na 
provoz ve 2. Pololetí roku 2012 

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

                 T: neprodleně 
 

651/2012 „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ 
schválení zástavní smlouvy 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury zajistit podepsání zástavní 
smlouvy. 
                                                                                                                  T: neprodleně 

 

360/2012 Oprava místní komunikace V Rokli

Hromadná žádost na opravu komunikace V Rokli 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
zadat v rámci smlouvy č. 8/12/0006  a realizovat provedení oprav jednotlivých výtluků 
místní komunikace V Rokli prostřednictvím obchodní společnosti TSML, a.s. v rámci 
smlouvy č. č. 8/12/0006. 

                   T: srpen/2012 
 

417/2012 Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Uranu – 
schválení dodavatele projektové dokumentace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušné-

ho smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit projektových prací akce 
„Rekonstrukce budovy Uranu“.   

                                                                                                                T: 31.8.2012 – kontrolní 
 

583/2012 Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. Rie-
grova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušné-

ho smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí „Havárie 
plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. Riegrova“  

                                                                                                                               T: 30.8.2012 
 

668/2012 „Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků“ 

Schválení výsledku výběrového řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. prostřednictvím společnosti Vyber s.r.o. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání 
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rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, „Odtah a úschova vozidel a ekologická likvida-
ce autovraků“ a to vítězi řízení, společnosti HELICAR a.s. IČ: 254 05 969, se sídlem: 
Doubská 997, 460 06 Liberec 

                                                                                                                                T: ihned 
2. prostřednictvím společnosti Vyber s.r.o. zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výbě-

ru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků“ všem účastníků 
výběrového řízení 

                                                                                                                            T: ihned 
3. Předložit k podpisu a následně prostřednictvím společnosti Vyber s.r.o. zajistit odeslání 

příslušného rozhodnutí zadavatele o vyloučení  uchazeče Profi - Glanc s.r.o., se sídlem 
Ostašovská 576/29, 460 01 Liberec, IČ 254 12 582     

                                                                                                                                      T: ihned 
 

 

273/2012 Realizace projektu „Evidence a hlášení závad na území města Liberce“

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit realizaci projektu „Evidence a hlášení závad na území města Liberce“ 
                                                                                                                                 T: 08/2012 

 
411/2012 Sdružené investice 2012

Financování opravy povrchů a archeologické činnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. uzavřít příslušné smluvní dokumenty s vlastníky sítí technické infrastruktury zajištují-

cí  jejich  spoluúčast při financování úpravy povrchů komunikací v ulicích, kde bude 
v roce 2012 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava po-
vrchů komunikací a spoluúčast při financování archeologické činnosti spojené realizací 
těchto akcí 

                      T: srpen 2012 
 

414/2012 Zpráva z meteorologické studie pro zimní údržbu komunikací ve městě Libe-
rec 

Založení projektu „Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní 
údržby komunikací ve městě Liberci“  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. projednání se smluvním zhotovitelem prací tj. Technickými službami města Liberce, 

a.s. možnosti dovybavení mechanismů zimní údržby zařízením moderních GPS systémů 
a vybavení mechanismů mobilními teploměry pro provádění termálního mapování vo-
zovek a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o možnosti spolupráce 
s TSML a.s. 

                                                                                                         T: 08/2012 - kontrolní 
 

565/2012 Záměr RWE přesun regulační stanice plynu v Lidových sadech 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajištění vynětí části pozemku ppč.: 3213 v k.ú. Liberec z registrace významného kra-
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jinného prvku park P. Bezruče - Lidové sady vyhlášeného OŽP MML č.j.: 
OŽP/938/246.6/96/OZ - Hy ze dne 3.4.1996 

                Termín: 08/2012 
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
472/2012 Vypsání výběrového řízení „ Dodávka zařízení a služeb pro experiment ve 

výuce na základních školách města Liberce“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vy-
psání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení. 

                      T: 7.6.2012 

 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 

 
471/2012 IPRM Rochlice – výzva č. 5    

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
realizaci výzvy a její výsledky předložit radě města ke schválení. 

          Termín: 08/2012 

V běhu. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 

 
552/2012 Revitalizace Rochlice – kamerový systém  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. zajistit vyhodnocení výběrového řízení v režimu zjednodušeného podlimitního ří-

zení a výsledek předložit radě města ke schválení 
                                                                                                                     T: 08/2012 
 

 V běhu. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 

553/2012 Hasičské vybavení 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
2. zajistit vyhodnocení veřejné zakázky vyhlášené v režimu zjednodušeného podli-    

mitního řízení a výsledek předložit Radě města ke schválení 
                                                                                                                        T: 08/2012 

V běhu. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 
 

554/2012 MŠ Broumovská změna projektu 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky  
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malého rozsahu a výsledek předložit radě města ke schválení. 

              T: 08/2012 

V běhu. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 
 

657/2012 Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén Liberec“

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén Liberec“ 
s dodavatelem stavby  SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 
482 92 516. 
                                                                                                                   T: neprodleně 

V běhu. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 
 

660/2012 Hasičské vybavení 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem (Továrna hasicí techniky, 
s.r.o., IČ: 465 08 147, se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička) veřejné zakázky na 
dodávku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
                                                                                                                              T: ihned 

V běhu. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 
 

480/2012 Vesec – dopojení STL plynovodu a oprava pilířků, úhrada ceny za věcná 
břemena 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit přípravu a oboustranný 
podpis příslušného smluvního dokumentu – budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na akci „Vesec – dopojení STL plynovodu a oprava pilířků.“ 
                                                                                                                   KT: 08/2012  

Příslušný smluvní dokument je již delší dobu připraven na podpisu u RWE GASNET s. 
r. o., doposud nevráceno. Náhradní kontrolní termín - 10/2012 

 
576/2012 Sportovní areál Vesec – úhrada ceny za věcná břemena 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o zřízení věcného břemene na akci 
„Sportovní areál Vesec – komunikace Nad Sokolovnou“ 

                                                                                                                        KT: 08/2012

Příslušný smluvní dokument je již delší dobu připraven na podpisu u RWE GASNET s. 
r. o., doposud nevráceno. Náhradní kontrolní termín – 10/2012 
 

581/2012 Záměr převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti TSML a.s. na město 
Liberec 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru 
správy veřejného majetku, Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML a.s. a před-



 49

stavenstvu společnosti TSML a.s., 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předkládat radě města Liberce 
ke schválení další možných postupů v převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti 
TSML a.s. na město Liberec  
                                                                   Termín: průběžně – kontrolní termín 08/2012 

Průběžně plněno. Náhradní kontrolní termín - 12/2012 

 
674/2012 Podchod pod mostem v ulici Norská - postoupení práv a povinností

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1.  Předložit návrh smlouvy o postoupení práv a povinností a návrh dodatku č.1 dohody 
o vzájemném postupu a součinnosti k oboustrannému podpisu 
                                                                                                              T: neprodleně 

Smlouva u podpisu na právním oddělení. Náhradní kontrolní termín - 09/2012 
 

 

 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

 
342/2012 SVS a.s. - Nájemní smlouvy na vodohospodářské stavby 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření nájemních smluv dle písm. a), 
b) a dodatku k nájemní smlouvě dle písm. c) na příslušné vodohospodářské stavby v k. ú. 
Staré Pavlovice se Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

              Termín: 06/2012

 

V běhu, není podepsáno. K dnešnímu dni je dodána pouze část podkladů a smluv ze 
strany SVS. Nový kontrolní termín - 10/2012.  
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