
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 485 243 163 

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2012 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 71/2012, 177/2012, 196/2012, 126/2011, 176/2012 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci červenec, srpen, září 2012 

 

V měsíci  č e r v e n c i  2012  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení 
  
153/2012 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací  

sociálního a zdravotního zaměření 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit svým podpisem upravené 
majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření a předat podepsané dokumenty ředitelům příspěvkových 
organizací. 

           T: 07/2012 
 

 

195/2012    Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu     

                   prevence SML v rámci II. výzvy roku 2012 

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

Liberec 
                                                                                                                 T: neprodleně 

 
  
  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
71/2012 Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - 

Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
a) po schválení plánovací smlouvy „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - 
Chrastava úsek 0,000 - 0,771“, zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního 
dokumentu 
                                                                                                                T: 03/2012 

 
 Smlouva ze strany SML podepsána a předána na Krajský úřad LK. 

Náhradní kontrolní termín - 10/2012 
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V měsíci s r p n u 2012 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
109/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 2012 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce podpořené z prostředků 
Liberec - Evropského města sportu 2012 a na mimořádné přidělení 
finanční dotace občanskému sdružení Enliven Centre 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 

  2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního     
      města Liberec včetně proplacení schválených dotací 

             T: srpen 2012 
 

155/2012 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných 
majetkových příloh primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání 
ředitelům školských příspěvkových organizací.  

             T: srpen 2012 
 

197/2012 Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na 
projekt "Parky lidové sady I." realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

            T: srpen 2012 
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

177/2012 Uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním 
městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S 
group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. a bezplatném 
převodu víceúčelového sportovního hřište na Statutární město Liberec 
dle této smlouvy 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 
                                                                                                                 T: neprodleně

Úprava smlouvy bude opětovně předložena do ZM. 
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Nový kontrolní termín - 10/2012 

 
176/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání 
smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou. 
                                                                                                 Termín: neprodleně 

Plněno průběžně, nový termín 31. 12. 2012. 

 

 
 
 

V měsíci z á ř í  2012 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
177/2012 Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech 

Republic s.r.o.  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podpis trojstranných smluv na zřízení a zrušení věcného břemene a zřízení a zrušení 
předkupního práva. 
                                                                                                                   T: neprodleně 
 

208/2012 Záměr prodeje budovy Na Žižkově 83, Liberec 6  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, zajistit výběrové řízení na prodej 
výše uvedených nemovitostí. 
                                                                                                                  T: neprodleně 

 

188/2012 Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 
Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2012 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 
infrastrukturu, uzavřít s žadateli smlouvu o dotaci. 
                                                                                                                   T: 31. 9. 2012

 

141/2012 Schválení poskytnutí výtěžku z odvodů za provozování výherních hracích 
přístrojů a odvodů z provozování loterií a her do účelových fondů SML 

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, připravit návrh změny     
    Základních pravidel pro poskytnutí příspěvku ze Sportovního fondu Statutárního     
    města Liberec 
                                                                                                   Termín: do 27. 9. 2012 

 

197/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu a realizaci výše 
uvedených akcí ve schválené finanční výši. 

     Termín: neprodleně
 

198/2012 Zřízení školního klubu při Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizaci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, požádat o změnu v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

              T: neprodleně 
 

182/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady v rámci IPRM 
Liberec - zóna "Lidové sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

                 T: září 2012
 

183/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt "Revitalizace vícefunkčních hřišť pří ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Smlouvy o poskytnutí 
dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina“ s číslem LB/1174/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. 

                 T: září 2012
 

184/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
Projekt Parky Lidové sady II. v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové 
sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

                 T: září 2012
 

185/2012 Revitalizace Rochlice - ul. Haškova - přijetí dotace 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Podmínek Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 

                    T: 9/2012 
 

202/2012 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

                 T: září 2012
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186/2012 Schválení přijetí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se 
zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných 
financí dle usnesení vlády č. 159/2012 

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
zajistit využití přidělené dotace na úhradu části nákladů spojených se zajištěním 
předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (tzn. analýza 
nasazení PAP, nákup software, implementace software) dle podmínek přidělení 
dotace uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu“ 

    Termín: 30. 9. 2012 
 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
příslušnou poskytovanou dotaci v celkové výši 150.000,- Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření pro Odbor informatiky a řízení procesů. 

 
                                                    Termín: v rámci předložení nebližšího rozpočtového opatření
 

187/2012 Schválení přijetí účelové dotace z Ministerstva dopravy ČR na úhradu 
části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility 
agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
zajistit využití přidělené účelové dotace na úhradu části nákladů na výpočetní 
techniku určenou pro koncová pracoviště nového Centrálního registru vozidel dle 
podmínek přidělení dotace uvedených v „Rozhodnutí o poskytnutí účelové 
dotace“ 

                                                                                                         Termín: 30. 9. 2012 
 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
příslušnou poskytovanou dotaci v celkové výši 145.179,- Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření pro odbor informatiky a řízení procesů 

                                      Termín: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření
 

141/2012 Schválení poskytnutí výtěžku z odvodů za provozování výherních hracích 
přístrojů a odvodů z provozování loterií a her do účelových fondů SML 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, začlenit schválené prostředky 
do nejbližšího rozpočtového opatření Statutárního města Liberec 

Termín: do 27. 9. 2012
 

179/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2012 

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

  Termín: neprodleně 
 

181/2012 Změna členů ve finančním výboru 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování a odvolání výše 
uvedených osob.  
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209/2012 Liberec - Evropské město sportu, převedení zbývajících finančních 
prostředků ze sportovního fondu do rozpočtu města 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit příslušný 
převod do nejbližšího rozpočtového opatření pro odbor kancelář primátora.  
                                      Termín: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření
 

Splněno - zařazeno do 7. RO, který bude RM schvalovat 16. 10. 2012, ZM 25. 10. 2012 
 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
147/2012 Zástavní smlouva - bytové objekty v ul. Tyršova, Liberec 5  

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

 
 

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

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

 

59/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

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

    Termín: neprodleně

 
105/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Greplové 

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

 
 
130/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Olgy Albertové 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 30 měsíců s paní Olgou 
Albertovou. 
                                                                                                                         T: ihned 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
196/2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML - 2. kolo roku 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
  
- zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro 

podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec. 

                                                                                                                  T: neprodleně
Plněno průběžně. Nový kontrolní termín - 10/2012 
 
 

  
 

 
  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

126/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 

a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 

- IOP 06 - přijetí dotace a realizace projektu 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
zrealizovat projekt „Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a 
podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno. 
                                                                                                  Termín: 31. 12. 2011 
 

Na základě schválené změny ze strany Ministerstva vnitra (odbor strukturálních fondů) je 
termín dokončení projektu stanoven na 31. 1. 2013. Projekt je v realizaci a termín splnění je 
reálný. Nový kontrolní termín - 02/2013 
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