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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 558/2012, 623/2012, 736/2012, 737/2012, 
739/2012, 207/2012, 563/2011, 730/2012, 731/2012, 732/2012, 735/2012, 414/2012, 666/2012, 
668/2012, 745/2012, 746/2012, 747/2012, 272/2012, 282/2012, 578/2012, 199/2012, 753/2012 - 
body 2. - 5., 296/2012, 123/2012 
 
 
 
Vypustit ze sledování je navrženo u usnesení č. 326/2012 - firma z výběrového řízení odstoupila 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

září 2012 

V měsíci  z á ř í  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
688/2012 Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich 

doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích 
lístků“ pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. 10. 2012 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, k podpisu smlouvy.                                  
                          T: 14. 9. 2012

 
633/2012 Majetkoprávní operace  

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

                                                                                                                           T: 6. 9. 2012
 

634/2012 Převod pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův Důl u Liberce – 
NADACE RABTEN  

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci 
k projednání zastupitelstvu města. 

                T: 6. 9. 2012 
 
2. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 

provést veškeré úkony spojené s využitím předkupního práva a s převodem 
nemovitosti do majetku statutárního města Liberec 

                                                                                                               T: neprodleně
 

635/2012 Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu TREI Real Estate 
Czech Republic s.r.o.  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na uzavření trojstranných smluv na zřízení a zrušení věcného 
břemene a zřízení a zrušení předkupního práva zastupitelstvu města k projednání. 
                                                     T: 6. 9. 2012 

 

712/2012 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body II., III. a V. ke schválení 
zastupitelstvu města. 
                                                                                                               T: 27. 9. 2012

 

706/2012 Návrh správní rady na změnu Základních pravidel sportovního fondu 
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v roce 2012 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zveřejnit výběrové řízení pro 4. 
kolo roku 2012 na webových stránkách města. 

    T: neprodleně
 

698/2012 Souhlas s přijetím finančních darů pro Komunitní středisko Kontakt 
Liberec, příspěvkovou organizaci 

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
humanitního, seznámit pana Michaela Dufka, ředitele organizace, s rozhodnutím 
Rady města Liberec. 
                                                                                                                        T: ihned

 

699/2012 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem majetku pro svého 
zřizovatele 

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

                                                                                                                         T: neprodleně 
 

700/2012 Smlouva o partnerství  - Centrum Kašpar, o. s. 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
humanitního, zajistit podpis smlouvy primátorkou města .   
                                                                                          T: ihned 

 

652/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt 

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady v rámci IPRM Liberec - 
zóna "Lidové sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření předmětné 
smlouvy a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                 T: 6. 9. 2012

 

653/2012 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, předložit uzavření předmětné 
Smlouvy a přijetí dotace ke schválení Zastupitelstvu města.  
                T: 6. 9. 2012 

 

654/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt Parky Lidové sady II. v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové 
sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření předmětné 
Smlouvy a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 
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          T: 6. 9. 2012
 

655/2012 Revitalizace Rochlice - ul. Haškova - přijetí dotace 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál k projednání 
v zastupitelstvu města. 

              T: 9/2012 
 

656/2012 REAL SPACE s.r.o. - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na úpravu Smlouvy o nájmu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 
6/08/0033 uzavřené s REAL SPACE s.r.o. se sídlem Moskevská 28, 460 01 
Liberec IV, IČ 273 24 648 k projednání zastupitelstvu města.   
             Termín: 9/2012 

 

620/2012 Zrušení a vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci 
projektu "Lesní informační středisko" 

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

malého rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 
                                                                                                                    T: 09/2012

Výsledek bude předložen do RM 16. 10. 2012. 
 

621/2012 Zrušení a vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci 
projektu ZŠ Sokolovská z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
  
3. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky  
    malého rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 
                                                                                                                    T: 09/2012

Výsledek bude předložen do RM 16. 10. 2012. 
 

622/2012 Zrušení a vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci  

projektu MŠ Broumovské     

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací: 
  
3. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele díla v režimu zakázky 

malého rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 
                                                                                                                    T: 09/2012

Výsledek bude předložen do RM 16. 10. 2012. 
 

703/2012 Převedení projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na 
Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizací“ 
do gesce náměstka Bc. Jiřího Šolce 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
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zajistit předání kompletní dokumentace projektu nám. Bc. Jiřímu Šolcovi, resp. jím 
určené osobě.  

                 T: ihned
 

704/2012 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt "Parky lidové 
sady II." realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajisti podpis příslušného dodatku. 

          T: 6. 9. 2012
 

738/2012 IPRM Rochlice - schválení výsledku výzvy č. 5 a vypsání výzvy č. 6 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací: 
  
1. zajistit vyhlášení výsledků výzvy č. 5 
                                                                                                                        T: ihned
2. zajistit vyhlášení výzvy č. 6 
                                                                                                                        T: ihned

 

740/2012 Schválení partnerské smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace a 
schválení přijetí dotace na projekt „Rozvoj využití interaktivní 
techniky na ZŠ města Liberec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
   
1. zajistit podpis partnerské smlouvy 
                                                                                                                        T: ihned
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření 

předmětné smlouvy a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města 
                                                                                                               T: 27. 9. 2012

 

643/2012 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací 
dekret a jeho předání ředitelce Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvkové organizace. 

                                                                                                                            T: září 2012
 

647/2012 Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové 
organizace 

          Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu     
          v rejstříku škol a školských zařízení.      
                 T: září 2012 
 

697/2012 Žádost Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy.   
                                                                                                               T: neprodleně
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719/2012 Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkové organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení.      
                                                                     T: neprodleně 

 

720/2012 Žádosti ředitelů základních škol o povolení výjimky podle § 23 zákona 
č. 561/2004 Sb. ze stanoveného počtu žáků ve třídě 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat ředitele o 
povolení výjimky.         

        T: neprodleně

 
721/2012 Stanovení kapacity Mateřské školy "Kytička", Liberec, Burianova 

972/2, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení.       

           T: září 2012
 

723/2012 Žádost Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitele základní školy.      

        T: neprodleně
 

724/2012 Dodatek k volebnímu řádu pro volby do školských rad 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o dodatku 
k volebnímu řádu pro volby do školských rad ředitele základních škol. 

        T: neprodleně
 

725/2012 Souhlas s projektem - Základní škola a Mateřská škola, Liberec, 
Barvířská 38/6 

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

        T: neprodleně
 

726/2012 Platový výměr ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvkové organizace 

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

                 T: ihned
 

727/2012 Platový výměr ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, 
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příspěvkové organizace 

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

                 T: ihned
 

728/2012 Úprava platů ředitelů kulturních příspěvkových organizací – Divadlo 
F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, Botanická zahrada 
Liberec, Zoologická zahrada Liberec 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování příloh ke smlouvám o odměňování ředitelům 
příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2012 

        T: neprodleně
 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 

seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města 
Liberec a zajistit předání platových výměrů. 

                                                                                                               T: neprodleně
 

584/2012 Zřízení pracovní skupiny Rady města pro řešení otázek sociálního 
vyloučení 

doc. Davidu Václavíkovi, členovi rady města, aby připravil statut této pracovní 
skupiny a návrh na její členy. 
                                                                                                        Termín: září 2012 

 
Svolání této pracovní skupiny a spolupráce s ostatními členy skupiny přípravou statutu a 
plánu práce koncem října 2012. 
 

639/2012 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního 
města Liberec za I. pololetí 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města.        
                                                                                          Termín: 6. 9. 2012

 

684/2012 Přijetí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí dle 
usnesení vlády č. 159/2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na zasedání 
zastupitelstva města. 

Termín: 6. 9. 2012 
 

685/2012 Přijetí dotace z Ministerstva dopravy ČR na úhradu části nákladů za 
výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s 
Centrálním registrem vozidel v roce 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na zasedání 
zastupitelstva města. 
                                                                                                 Termín: 6. 9. 2012 
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695/2012 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2011 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2011 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

        T: 27. 9. 2012
 

694/2012 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2011 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2011 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení.                                                                                                                      

                                                                                                                T: 27. 9. 2012 
 

716/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení.   
                                                                                                         T: 27. 9. 2012 

 
718/2012 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,  
 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2012 v celkové výši 
536.000,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

        T: 27. 9. 2012
 

722/2012 Zřízení školního klubu při Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizaci. 

Stanovení kapacity školní družiny a školního klubu při Základní škole, 
Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizaci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města.  

      T: 27. 9. 2012 
 

729/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na čerpání Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 2,453.000,- 
Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                         Termín: 27. 9. 2012 
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734/2012 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2011 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit zprávu o 
využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2011 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

     T: 27. 9. 2012 
 

677/2012 Diagnostika skalního masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu 
FC Slovan Liberec v ulici Na Hradbách 

Harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalního 
masivu za hlavní tribunou stadionu FC Slovan Liberec v ulici na 
Hradbách 

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

 
3. vhodným způsobem informovat radu města o definitivním řešení zajištění 

bezpečnosti skalního masivu za hlavní tribunou fotbalového stadionu FC Slovan 
Liberec v ulici Na Hradbách   

        T: 09/2012 
 

172/2012 Prodloužení termínu platnosti Plánu odpadového hospodářství 
Statutárního města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit vyhodnocení plnění závazné části stávajícího Plánu odpadového 
hospodářství města Liberec a s výsledky vhodným způsobem informovat radu 
města Liberce.                                                                                                               

                                                                                                 T: září 2012, kontrolní
 

222/2012 Revitalizace Rochlice - ul. Haškova  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice - ul. 
Haškova“ - dodavatel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo 
s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA CS, a.s.; IČ: 45274924, se 
sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha, po jejím podpisu průběžně zajišťovat 
realizaci akce 

                                                                                                  T: 09/2012 - kontrolní
 

274/2012 „Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" - I. etapa  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava 
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komunikací“ - I. etapa - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností COLAS CZ, a. s.; IČ: 
26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce 

                                                                                                 T: 09/2012 - kontrolní 
 

275/2012 Matoušova - oprava komunikace 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením      
     otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava       
     komunikace“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo  
     s vítězem tohoto řízení, se společností STRABAG, a. s.; IČ: 60838744, se  
    sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, po jejím podpisu průběžně zajišťovat 
    realizaci akce 
                                                                                                  T: 09/2012 - kontrolní

 

279/2012 Rekonstrukce ulice Ptačí - Majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledku projednání záměru 
možnosti zajištění přístupu k nemovitostem ve slepé části ulice Ptačí přes pozemky 
p. č. 1529 a 1533 v k. ú. Rochlice u Liberce a s výsledky diagnostického průzkumu 
skalního masivu na pozemku č. 1542/2 k. ú. Rochlice u Liberce.                                 
                                                                                                            T: 09/2012 

 

331/2012 Založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - 
komunikace Třešňová a Rychtářská“ 

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

4. zahrnout do plánu investic odboru správy veřejného majetku v roce 2013 na     
akci „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Třešňová a 
Rychtářská“ finanční prostředky spojené s úhradou projektové dokumentace a 
vlastní realizace stavby 

                                                                                                                    T: 09/2012 
 

333/2012 Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská   

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a železniční 
trať, ul. Ostašovská“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  SDS EXMOST, s.r.o.; 
IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66 , 602 00 Brno, po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                                      T: 09/2012 - kontrolní
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424/2012 Cihlářská, Dožínková, Košická - oprava komunikací 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cihlářská, Dožínková, 
Košická - oprava komunikací“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu 
příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA 
CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, Oblast Čechy východ, 
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924  

                                                                                                      T: 09/2012 - kontrolní
 

667/2012 Hromadný podnět ve věci navrácení kontejnerů na tříděný odpad 
do ul. Boženy Němcové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajištění odeslání přiloženého návrhu odpovědi autorovi hromadné stížnosti. 
                                                                                                          Termín: 09/2012 

 

669/2012 Opravy havarijních stavů komunikací - lokality Březová alej a 
Červeného 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy havarijních stavů komunikací - lokality Březová alej a 

Červeného“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na 
realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce a.s., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

                                                                                                                 T: 7. 9. 2012 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit 
realizaci akce „Opravy havarijních stavů komunikací - lokality Březová alej a 
Červeného“ 

       T: 21. 9. 2012 
 

670/2012 Plánovací smlouva – Hynaisova 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
1. „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 

schválení 
                                                                                                    T: 09/2012 

 

671/2012 Pořízení znaleckého posudku na vybrané dodávky a služby realizované 
společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 2 - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 128 
00 zajistit přímé oslovení znalce včetně zajištění veškerých souvisejících právních 
úkonů a administrace. 

 Termín: září 2012 



13 
 

 

672/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného 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 paní Žanetu Kančiovou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího 

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

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Marii Wölfelovou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Šlikova 

 
                   Termín: září 2012 

 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku s prodloužením 

stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jiřího 
Hamouze na p.p.č.88/2 

                                                                                                                   Termín: září 2012
 
4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Irenu Kučerovou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Rychtářská. 

                                                                                                                   Termín: září 2012
 

675/2012 Žádost o zřízení chodníku mezi ulicemi Melantrichova a Šlikova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat autora hromadné stížnosti o přijatém usnesení rady města 
Liberce. 

   Termín: 09/2012 
 

676/2012 Žádost o zřízení přechodu přes ulici Krejčího 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně 
informovat autora hromadné stížnosti o přijatém usnesení rady města Liberce 

   Termín: 09/2012 
 

607/2012 "Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa" 

 Žádost o přehodnocení technického řešení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
a) ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření dodatku 

   ke smlouvě o dílo na akci „Lesní oprava komunikací - Mozartova ul.“   
                                                                                                   T: kontrolní: 09/2012

 

744/2012 Smluvní vztah mezi městem Liberec a společností Eltodo Citelum 
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s.r.o., 

Žaloba o určení neplatnosti odstoupení města Liberce od Smlouvy o 
poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a 
povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. 5. 2006 se společností 
ELTODO CITELUM s.r.o. IČ: 25751018, se sídlem Praha 4, 
Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vystavení příslušné 
plné moci a zajistit vydání pokynu k vypracování stanoviska ke zhodnocení žaloby 
advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o.   
                                                                                                     Termín: neprodleně 

 
750/2012 
 

Převzetí komunikace a VO - Staré Pavlovice 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Převzetí komunikace a 
VO, p. č. 814/1, k. ú. Staré Pavlovice“ ke schválení zastupitelstvu města,  

                                                                                                                   T: 09/2012 
 

751/2012 Petice - nezavádění parkovací zóny ve vnitrobloku Rumjancevova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
odeslání odpovědi autorům petice. 
                                                                                                     Termín: neprodleně 

 

752/2012 
 

Projektový záměr centrálního nákupu elektrické energie 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno, se sídlem 
nám. Sítná 3105, Kladno   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření 

příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování 
burzovních obchodů č. 5/12/0009 se spol. PROSPEKSA, a. s., sídlo: Praha 2, 
Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSČ 128 00, IČ: 26421542 

 
2. v nejbližším RO zajistit prostředky pro platbu odměny dohodce a burzovních   

  poplatků  
 

3. realizovat centrální nákup silové elektrické energie prostřednictvím  
  Českomoravské komoditní burzy Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, Kladno     
  tak, aby vysoutěžená dodávka elektrické energie byla možná od data 1. 1. 2013 

                                                                                                               T: neprodleně 
 

678/2012 Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 
Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2012 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací z 
rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2012 na jednání zastupitelstva 
dne 6. 9. 2012. 
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626/2012 Vypsání zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového 
úvěru v jednacím řízení bez uveřejnění 

a) Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku,  
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, 
administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Poskytnutí 
investičního revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných 
ze zdrojů EU, formou jednacího řízení bez uveřejnění 

        T: neprodleně
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek řízení  

          T: 09/2012 
                                                                                                               

b) Bc. Jiřímu Šolcovi a Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkům primátorky, 
intenzivně jednat s jednateli SAL, a. s. v této záležitosti a předložit na schůzi radě 
města k projednání materiál týkající se jednatelů společnosti 

          T: 4. 9. 2012
 

710/2012 Zrušení zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového 
úvěru 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
podepsání a odeslání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na poskytnutí 
investičního revolvingového úvěru. 

                                                                                                         Termín: neprodleně 
 

711/2012 Vypsání zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového 
úvěru v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 4 písm. b)

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 

1. ve spolupráci se společností Compet Consult s.r.o. zajistit vyhlášení, 
administraci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Poskytnutí investičního 
revolvingového úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů 
EU, formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona 

        T: neprodleně
 

753/2012 Záměr centralizovaného nákupu zemního plynu prostřednictvím 
Českomoravské komoditní burzy Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, 
Kladno   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

1. identifikovat vhodné odběratele zemního plynu ve „skupině město“ a oslovit 
možné veřejnoprávní partnery v rámci obchodu     

 
 



16 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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    
     nemovitosti do majetku statutárního města Liberec 

            T: neprodleně
 

516/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 8. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 

     s panem Daliborem Karbanem a paní Ivanou Filovou  
                                                                                                             T: červenec 2012

 
242/2012 Zrušení komise pro rozvojové projekty a výběr investorů 

 Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na zřízení komise pro 
rozvoj a strategické plánování, včetně náplně činnosti komise, návrhu statutu komise, 
návrhu počtu členů a další náležitosti. 
                                                                                                     T: 7. schůze RM 2012 

 
  

244/2012 "Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště 
Věkova" - schválení záměru rekonstrukce a přestavby, vypsání veřejné 
zakázky na zhotovení projektové dokumentace a výběru zhotovitele 
stavby a financování 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
  

1. zajistit realizaci rekonstrukce a přestavby MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště 
Věkova 

        T: neprodleně  
 

331/2012 Založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – 
komunikace 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 
 

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  
 

422/2012 Smlouva o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a 
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speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě 
dalších práv a povinností 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 signalizačních zařízení zajišťovaným odborem správy veřejného majetku 
a zajišťování budoucího provozu a údržby veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení. 

                                                                 Termín: průběžně - kontrolní termín 06/2012 
 

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 
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: 06/2012 

 

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 
 

609/2012 Soukenné náměstí – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM), 
 
2. 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 
 

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

 Předloženo 18. 9. 2012 k podpisu Jezdeckému klubu Liberec. 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

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

2. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele 
stavby po schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Centrum aktivního 
odpočinku Lidové sady“ v zastupitelstvu města 

                                                                                                                    T: 09/2012 
V běhu - probíhá hodnocení výběrového řízení. Hodnotící komise poprvé zasedne 
nejdříve v 32. týdnu.  
Nový kontrolní termín - 11/2012 

 
623/2012 Neplnění veřejné zakázky zhotovitelem sdružením Attest & AQE - 

návrh na ukončení spolupráce odstoupením od smlouvy  

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

2. předložení výsledku radě města 18. 9. 2012 
 

V běhu - bylo zadáno vypracování odborného posudku na materiály předané 
dodavatelem. Rada města o tomto bude zpravena v materiálu Bc . Šolce dne 16. 10. 2012.

 Nový kontrolní termín - 10/2012 
 

  

736/2012 DRUVT COMP spol. s r.o. - Nájemní smlouva na nebytové prostory 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

   Termín: 09/2012 
V běhu - Nový kontrolní termín - 10/2012 

 
737/2012 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb - zajištění 

publicity v rámci projektu "Administrativní zajištění IPRM" z IPRM 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele služeb - zajištění publicity 
s vybraným uchazečem, firmou Kalendář Liberecka spol. s r.o., se sídlem Papírová 
537, 460 01 Liberec, IČ: 28739841. 

                                                                                                                             T: ihned 

V běhu - nyní byla ukončena lhůta pro podání námitek a bude předložena smlouva 
k podpisu. 
Nový kontrolní termín - 10/2012 
 

739/2012 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele kamerového systému 
v rámci projektu „Revitalizace Rochlice - kamerový systém“ z IOP 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele kamerového systému s vybraným 
uchazečem, firmou NWDC Company spol. s r.o., se sídlem Mezi Lysinami 6, 140 
00 Praha 4, IČ: 25219685. 

                 T: ihned
V běhu - probíhá lhůta pro podání námitek.  
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Nový kontrolní termín - 10/2012 
 

730/2012 Veřejná zakázka „ZŠ Oblačná - výměna střešní krytiny“ - udělení 
výjimky z věcné působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání 
veřejné zakázky „ZŠ Oblačná - výměna střešní krytiny“ formou přímého oslovení 
více dodavatelů. 

        T: neprodleně 
Plněno průběžně. Nový kontrolní termín - 11/2012 
 
 

731/2012 Veřejná zakázka „Malé Divadlo - výměna střešní krytiny“ - udělení 
výjimky z věcné působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání 
veřejné zakázky „Malé Divadlo - výměna střešní krytiny“ formou přímého 
oslovení více dodavatelů. 

T: neprodleně  
Plněno průběžně. Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

732/2012 Veřejná zakázka „Vybavení interiéru MŠ Čtyřlístek“ - udělení 
výjimky z věcné působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání 
veřejné zakázky „Vybavení interiéru MŠ Čtyřlístek“ formou přímého oslovení více 
dodavatelů. 

T: neprodleně  
Plněno průběžně. Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

735/2012 Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních termínů 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na úpravu smluvních termínů Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 
reg. č. 7/09/0082 uzavřené s regionálním sdružením Euroregion Nisa k projednání 
zastupitelstvu města. 

                                                                                                   Termín: 27. 9. 2012 

 
Materiál stažen. Vypracování materiálu na příští zasedání zastupitelstva města (9. ZM 
25. 10. 2012) 
 

666/2012 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit předložený návrh majetkoprávní operace směna p.p.č.  25/14  o výměře 
1m2, ostatní plocha a komunikace a p.p.č. 25/12  o výměře 8 m2 ostatní plocha 
a komunikace oba v k. ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, které jsou ve 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které budou směněny za p.p.č. 
5977/20  o celkové výměře 74 m2 ostatní plocha a komunikace v k. ú. Liberec, 
obec Liberec, který je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, ke schválení 
zastupitelstvu města                                                                                                 
                                                                                                             T: 09/2012
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 Předání na ŘSD k odsouhlasení. Nový kontrolní termín - 11/2012. 

  

668/2012 "Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků" 

Schválení výsledku výběrového řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Odtah a 
úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků“, předložit k podpisu 
příslušnou smlouvu s vítězem tohoto řízení, se společností  HELICAR a.s. IČ: 
254 05 969, se sídlem: Doubská 997, 460 06 Liberec. 

            T: 09/2012 
 

 Materiál předložen v 17. RM 16. 10. 2012. Nový kontrolní termín - 11/2012 

  

745/2012 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa 

dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci,  
   realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Lokalita Lesní ul. - oprava      
   komunikací - I. etapa - JŘBU“ formou jednacího řízení bez uveřejnění  

       T: neprodleně 
Plněno průběžně - hodnocení - 9. 10. 2012 
 

746/2012 Matoušova - oprava komunikace 

Dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, 

realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Matoušova - oprava 
komunikace - JŘBU“ formou jednacího řízení bez uveřejnění 

                                                                                                               T: neprodleně
 Plněno průběžně - hodnocení - 9. 10. 2012 

 
747/2012 Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa 

Dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, 

realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Nerudovo náměstí - oprava 
komunikací - II. etapa - JŘBU“ formou jednacího řízení bez uveřejnění,  

                                                                                                               T: neprodleně
Plněno průběžně - hodnocení - 9. 10. 2012 

 
753/2012 Záměr centralizovaného nákupu zemního plynu prostřednictvím 

Českomoravské komoditní burzy Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, 
Kladno   
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Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
2. zajistit podpis dodatku smlouvy o centrálním zadání nákupu se všemi 

dotčenými partnery  
 

3. zajistit podpis smlouvy o centrálním nákupu zemního plynu s městy a obcemi, 
které projeví zájem o nákup zemního plynu a zajistit spolufinancování práce 
dohodců v poměru vynaložených nákladů 

 
4. v rozpočtovém opatření zajistit prostředky pro platbu odměny dohodce a 

burzovních poplatků  
 

5. realizovat centrální nákup zemního plynu prostřednictvím Českomoravské 
komoditní burzy Kladno, se sídlem nám. Sítná 3105, Kladno  

                                                                                                                      T: neprodleně 
- bod 2. - probíhá příprava na odboru správy veřejného majetku 

- body 3. - 5. - následná realizace 

Nový kontrolní termín - 11/2012 
  

  

  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

207/2012 REAL SPACE s.r.o. - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
 

2. jednat s REAL SPACE, s. r. o. o možnosti investování finanční částky do jiného 
parku či veřejného prostoru na území města Liberce 

 
V běhu - jednání probíhají. Nový kontrolní termín - 12/2012 
 

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 postupu a financování povrchů zádlažeb“ při realizaci akce 
„Oprava komunikace Matoušova“ a akce „Oprava komunikace Cihlářská“ 

                                                                                                          Termín: 06/2012 
 
Dosud společnost A - NET  nepředložila žádost s konkrétním zaměřením vedení. 
Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

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 
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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 městě Liberci 

                                                                                                        Termín: červen 2012

 
Nové výlepové plochy dle rozhodnutí představenstva bude provozovat DPMLJ, a. s. 
Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

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
 
Bc. Šolc zjišťuje informace od náměstka Ing. Rutkovského. Ing. Rutkovský vedl zatím 
poslední jednání na toto téma.  
Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

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
  

Probíhá projednávání s MUDr. Absolonovou. 
                     Nový kontrolní termín - 11/2012 
 
 

 
 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
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 měsíců. 

        T: 30. 6. 2012
Připravuje se ještě ocenění společnosti SAL.  
Nový kontrolní termín - 30. 11. 2012 
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Nesplněna jsou usnesení: 
  

326/2012 Nerudovo náměstí - oprava komunikace - II. etapa 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava 
komunikací - II. etapa“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  SWITELSKY stavební 
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; IČ: 48035599, se sídlem: 
Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8, Karlín, po jejím podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce 

                                                                                                  T: 09/2012 - kontrolní
Vypustit ze sledování - firma z výběrového řízení odstoupila. 
 

414/2012 Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská   

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a železniční 
trať, ul. Ostašovská“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  SDS EXMOST, s.r.o.; 
IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66 , 602 00 Brno, po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                                      T: 09/2012 - kontrolní
Výběrové řízení odloženo do doby schválení rozpočtu na rok 2013 - nejsou dosud známy 
finance na tuto akci v příštích letech. 
Nový kontrolní termín - 01/2013

  

  

  

  

  

 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
  

414/2012 Zpráva z meteorologické studie pro zimní údržbu komunikací ve městě 
Liberec 

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 zavedení informačního systému, zveřejnění výběrového 
řízení v systému E-ZAK a vyhodnocení předložených nabídek, 

                                                                                                      T: 07/2012 - kontrolní
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 Výběrové řízení odloženo do doby schválení rozpočtu na rok 2013 - nejsou dosud známy 

finance na tuto akci v příštích letech. 
Nový kontrolní termín - 01/2013 

  

  

578/2012 Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní údržby 
komunikací 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 
 

 Výběrové řízení odloženo do doby schválení rozpočtu na rok 2013 - nejsou dosud známy 
finance na tuto akci v příštích letech. 
Nový kontrolní termín - 01/2013 

  

  

563/2011 Realizace předprojektových příprav akce „Přestavba monofunkčních

sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci“ v rámci  

IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

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

                                                                                                              T: do 30. 9. 2011
 
Nesplněno - z finančních důvodů nebyla VŘ zahájena. O vyhlášení VŘ bude rozhodnuto 
po získání nového revolvingu. 
Nový kontrolní termín - 12/2012 
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