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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 115/2011, 264/2011, 870/2011, 871/2011, 
765/2012, 776/2012, 244/2012, 226/2012, 673/2012, 743/2012, 780/2012, 841/2012, 736/2012, 
735/2012, 791/2012, 289/2012 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
říjen 2012 

V měsíci  ř í j n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
843/2012 „SAJ, a. s. - smluvní vztah“ 

Ing. Mgr. Petru Černému, předsedovi představenstva, zajistit podpis vedlejšího 
účastníka. 

                 T: neprodleně 
661/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
1. Uzavřít nájemní smlouvy na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
    s jednotlivci:  
    paní Vtípilovou Renatou, náhradníkem je paní Gribová Helena, pan Klajl František 
    paní Vedralovou Miluší, náhradníkem je paní Gribová Helena, pan Klajl František, 
    paní Blažkovou Vlastou a panem Šimůnkem Jiřím.                                                           
                                                                                                 T: říjen 2012  
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací: 
     s Kančiovou Vlastou, náhradníkem je paní Ing. Hejnová Monika 

                   T: říjen 2012
   

3. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
     s Mrázem Janem, náhradníkem je paní Kanalošová Olga 
      s Bajzovou Jolanou, náhradníkem je paní Forerová Mariam S.                
                                                                                                                          T: říjen 2012

 

769/2012 Poskytnutí příspěvku Domovu důchodců Lipová 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s Domovem důchodců Lipová dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

                 T: neprodleně 
 

770/2012 Správa bytů ve vlastnictví města Liberec, schválení vyhlášení zadávacího 
řízení, schválení členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení 
nabídek 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Správa bytů ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec“. 

                          T: ihned 
 

771/2012 Veřejná zakázka “Jesle Holečkova - oprava havarijního stavu střechy“ - 
udělení výjimky z věcné působnosti 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit vypsání veřejné zakázky „Jesle Holečkova - havarijní oprava střechy“ formou 
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přímého oslovení uvedených dodavatelů. 

                 T: neprodleně 
 

809/2012 Správa bytů ve vlastnictví města Liberec - schválení seznamu vyzvaných 
uchazečů v rámci zadávacího řízení 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Správa bytů ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec“ a oslovení uvedených uchazečů.   

                          T: ihned 
 

810/2012 Souhlas s přijetím finančních darů pro Komunitní středisko Kontakt 
Liberec, příspěvkovou organizaci a Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvkovou organizaci 

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
seznámit paní Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec a pana Michaela Dufka, ředitele příspěvkové 
organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

                          T: ihned 
 

811/2012 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                 T: 25.10.2012 
 

812/2012 Poskytnutí příspěvku Psychiatrické léčebně Kosmonosy 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě. 

                 T: neprodleně 
 

813/2012 Revokace usnesení č. 717/2012 z 15. schůze RM ze dne 18.9.2012 - Přidělení 
bytů ve vlastnictví města Liberec 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) jednotlivci: 
s Bohunkou Dymlovou, Miluší Nechvílovou, Jaroslavou Raichlovou, Ladislavem 
Vajdou, Jaroslavou Horkou, Františkem Bílkem, Márií Matysovou, Josefem Vlasákem, 
Boženou Matějkovou. 

                   T: říjen 2012
 

814/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Libora Jůzy 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 23 měsíců 
s panem Liborem Jůzou.   
                                                                                                                        T: 25.10.2012 
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815/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Pavla Vykoukala 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců 
s panem Pavlem Vykoukalem.        
                                                                                                                        T: 25.10.2012 

 

816/2012 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tuto zprávu jako informaci 
zastupitelstvu města. 
                                                                                                                        T: 25.10.2012 

 

817/2012 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 
2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. výzvy 2012 v celkové výši 
240.000,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                 T: 25.10.2012 
 

767/2012 Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávních operací pod bodem V. a VI. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

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, 
 

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

                                                                                                                             T: 10/2012 
 

789/2012 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. - III. čtvrtletí 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne 25. 10. 2012 ke schválení. 

 

790/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 25. 10. 2012 ke 
schválení. 

 

792/2012 Výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového 
úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU   
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Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke schválení 
Uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru úvěru reg. č. 077/2012, a 
k odsouhlasení 
 
1. zřízení zástavního práva k nemovitostem: parcelní čísla a objekty na parcelách č. 

311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40
,311/41,311/43, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec 
Liberec ve vlastnictví obchodní společnosti města SAL, s.r.o 

 
2. text Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1, kterou 

banka v rámci nabídky předložila 
                                                                                                              Termín: 25.10. 2012

 

793/2012 Zrušení zástavního práva Statutárního města Liberec na nemovitostech 
společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o. 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města tento materiál 
ke schválení. 

                                                                                                      Termín: 25.10.2012 

773/2012 Souhlas s projektem - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 

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

                                                                                                             T: neprodleně

                                                                                                            
775/2012 Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 

příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury: 
 
2. zařadit částku 5,056.229,98 Kč do příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu odboru 

školství a kultury na rok 2013 
                                                                                                                        T: neprodleně 

 

800/2012 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace, Jaroslavy Kalinové dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

                          T: ihned 

 
801/2012 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Základní školy, Liberec, 

Oblačná 101/15, příspěvkové organizace 

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

                          T: ihned 

 
802/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2012 

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací 
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z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2012 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení  

                 T: 25.10.2012 
 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, písemně seznámit Martina 
Valeše, prezidenta Spolku ruprechtických sousedů, s rozhodnutím Rady města Liberec 

                                                                                                                      T: neprodleně

                                                                                                              
803/2012 Souhlas se zapojením do projektu "Moderní styl výuky anglického jazyka 

s rodilým mluvčím" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí 
rady města ředitele základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec. 
                                                                                               T: neprodleně 

 
805/2012 Změna usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 

Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke 
schválení návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Liberec.  

                                                                                                                         Termín: 25.10.2012 

 
806/2012 Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 

Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke 
schválení návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Liberec.  

                                                                                                                         Termín: 25.10.2012 
 

807/2012 Veřejná zakázka „Botanická zahrada Liberec - dodávka systému měření a 
regulace pro větrání skleníků E, G a H" - udělení výjimky z věcné 
působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání veřejné 
zakázky „Botanická zahrada Liberec - dodávka systému měření a regulace pro větrání 
skleníků E, G a H" formou přímého oslovení více dodavatelů. 

                 T: neprodleně 
  

853/2012 Žádost Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace 
- změna usnesení 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku mateřské školy.        
                                    T: neprodleně 

 
854/2012 Odvolání Mgr. Andrey Gardoňové z funkce ředitelky Základní školy, 

Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání řádného 
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výběrového řízení.  

                 T: neprodleně 

 
818/2012 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 

3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu "Přeshraniční spolupráce a výměna 
zkušeností při prezentaci památek" 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 

                 T: 25.10.2012 

 
847/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 4. kole roku 2012 na 
jednorázové, náborové a propagační akce v termínu od 1. listopadu 2012 do 
28. února 2013 

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: 25.10.2012 

 
777/2012 Návrh na pořízení 69. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit 
předložení návrhů uvedených v 69. hromadné změně územního plánu města Liberec k 
projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

                                                                                                              Termín: do 25.10.2012 

 
778/2012 Doplnění "Katalogu prvků městského veřejného prostoru" o nové prvky 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, doplnit schválený „Katalog prvků 
městského veřejného prostoru“ o výše uvedené prvky.                                               

               T: 31.10.2012  

 
779/2012 Výběr varianty řešení, jak odstranit relativní stavební uzávěry, které 

vznikly vydáním Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit 
předložení podnětu dle schválené varianty řešení na příští zasedání rady města Liberce.  

                                                                                                              Termín: do 16.10.2012 

 
 

786/2012 Jmenování členů pracovní skupiny Rady města pro řešení problematiky 
sociálního vyloučení 

doc. PhDr. Davida Václavíka, PhD. svoláním této pracovní skupiny a ve spolupráci s 
ostatními členy skupiny přípravou statutu a plánu práce. 

                                                                                                          Termín: konec října 2012 
 

850/2012 Žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku Katastrálního úřadu 
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pro Liberecký kraj 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením krizového 
řízení předložit zpracovanou žádost na Katastrální úřad pro Liberecký kraj. 

                 Termín: ihned
 

787/2012 Návrh politiky a cílů kvality Magistrátu města Liberec na rok 2013 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zhotovitele Projektu „Zavádění 
procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených organizací pro 
MML" s výsledkem jednání. 

 

805/2011 Horní Hanychov - dostavba jednotných kanalizací,  

Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace, 

Dílčí prodloužení termínu 

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

 
3. uplatnit v rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku na rok 2013 náklady 
na finanční vyrovnání dle uzavřených smluv o dílo. 

     Termín: říjen/2012 
 

561/2011 Diagnostika skalních masivů ve vlastnictví Statutárního města Liberec
Harmonogram a rozsah provádění opatření zabezpečení skalních masivů 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
1. realizovat opatření na zajištění bezpečnosti skalních masivů ve vlastnictví 

Statutárního města Liberec v rozsahu dle harmonogramu opatření uvedeném v 
příloze č. 1 

                  T: 10/2012
 

665/2012 „Bánskobystrická – Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
po schválení předloženého návrhu  „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene“  pro stavbu „Bánskobystrická – Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a 
chodník, v k.ú. Dolní Hanychov“, mezi budoucím povinným, tj. Libereckým krajem, se 
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,  IČ: 70891508, DIČ CZ70891508, který je 
vlastníkem p.p.č.  649/5, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v katastrálním území 
Dolní Hany-chov, obec Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 625 u Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a budoucím oprávněným tj. 
Statutárním městem Liberec, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 
00262978, DIČ CZ00262978 zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

                                                                                                                     T: 10/2012 - kontrolní 
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666/2012 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení směny pozemků 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, zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu.  

                                                                                                                     T: 10/2012 - kontrolní 
 

670/2012 Plánovací smlouva – Hynaisova 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
     
     2.  „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek  

                 ke kontrole 
                                                                                                                             T: 10/2012 
3. zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 

                      T: 10/2012
 

680/2012 Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2011-2012 ve městě Liberci 

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s TSML a.s. zpracovat operační plán zimní údržby 2012 - 2013 místních 
komunikací ve vlastnictví města Liberce a předložit ho ke schválení radě města 
                                                                                                               Termín: 15.10.2012

 

681/2012 Smlouva o smlouvě budoucí darovací - dětské hřiště Jáchymovská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - dětské hřiště 
Jáchymovská“, a to mezi Teplárnou Liberec a.s. a Statutárním městem Liberec ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu a zajistit realizaci akce.  
                                                                                                           T: 10/2012 - kontrolní 

 

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

dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek  
   řízení  
                                                                                                                           T: 10/2012

 

746/2012 Matoušova - oprava komunikace 

Dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
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     2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek  
        řízení  

                      T: 10/2012
 

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

Dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

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

  řízení 

                      T: 10/2012
 

748/2012 Plánovací smlouva - Řetízková  

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

                      T: 10/2012
b)  „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek   

 ke kontrole  

                      T: 10/2012
c)  zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

                      T: 10/2012
 

749/2012 Plánovací smlouva - úprava křižovatky ulic U Močálu x Na Jezírku 

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

    schválení 

                      T: 10/2012
 
b)  „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek    

    ke kontrole   

                      T: 10/2012
 
c)  zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

                      T: 10/2012
 

774/2012 Národní rozvojový program mobility - Krematorium        

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, uplatnit žádost o 
dotaci na Úřadu vlády ČR pro dílčí část trasy 2, etapa „Úřad práce - krematorium“. 

                      T: 10/2012
 

781/2012 Dokončení akce „Technologická změna pasportů SML“  

Dodatek číslo 1. smlouvy LIS/2012/1/006, SML/8/2012/0017 na poskytnutí 
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služby Technologické změny pasportů SML 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1. smlouvy 
LIS/2012/1/006, SML/8/2012/0017 na poskytnutí služby Technologické změny pasportů 
SML mezi Statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s.. 
                                                                                                                             T: 10/2012 

 

784/2012 Operační plán zimní údržby komunikací 2012 - 2013  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

- zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby 
komunikací 2012 - 2013“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML a.s. 

        Termín: neprodleně

- zajistit informování společností ASA a.s. a DPMLJ a.s. se schváleným „Operačním 
plánem zimní údržby komunikací 2012 - 2013“   

         Termín: říjen 2012 
 

785/2012 Povodňové škody na komunikacích - Karlinská ul. - vícepráce    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek zajistit a odeslat odpověď dodavateli stavby 
Skanska, a.s., že vícepráce ve výši 412.211,76 Kč vč. DPH nebudou ze strany 
Statutárního města uhrazeny.   

                      T: 10/2012
 

830/2012 Havarijní stav lávky Letná - demolice nadchodu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Demolice lávky Letná, Liberec“ 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: 25007017 

                 T: 22.10.2012 
 

831/2012 Jizerský potok - vyčištění koryta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Jizerský potok - vyčištění koryta“ 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: 25007017 

                 T: 22.10.2012 
 

832/2012 Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - I. etapa - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu dodatku SOD zhotoviteli stavby,     
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   společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261770052 

                          T: ihned 
 

833/2012 Matoušova - oprava komunikace - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu dodatku SOD zhotoviteli stavby, 

společnosti STRABAG, a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5 

                                                                                                                                            T: ihned
 

834/2012 Nerudovo náměstí - II. etapa - oprava komunikací - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu dodatku SOD zhotoviteli stavby, 

společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem: 
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308 

                                                                                                                                 T: ihned 
 

835/2012 Plánovací smlouva - Hybešova 

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

schválení   

                                                                                                                                       T: 10/2012 
 

836/2012 Plánovací smlouva - Řadové domy Panorama 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení   

                      T: 10/2012
 

837/2012 Správa provoz informačního systému ve městě Liberci tvořeným svislým 
dopravním značením, 

Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem informačního 
systému mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu „Smlouvy o poskytování služeb související s provozem 
informačního systému mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, s.r.o.“   
                                                                                                                 Termín: říjen 2012
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838/2012 Závazné podmínky při pronajímání části stožárů veřejného osvětlení pro 
reklamní účely, 

Smlouva o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného osvětlení pro 
reklamní účely mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, 
s.r.o. 

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

smluvního dokumentu „Smlouvy o poskytování služeb při nájmu sloupů veřejného 
osvětlení pro reklamní účely mezi Statutárním městem Liberec a společností ELSET, 
s.r.o.“  

         Termín: říjen 2012 
 
2. Zajistit plnění přijatých usnesení rady města Liberce při pronajímání části stožárů 

veřejného osvětlení ve vlastnictví Statutárního města Liberece pro reklamní účely   

           Termín: průběžně 
 

840/2012 Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního odpadu 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu se spol. EKO-KOM, a.s. 

                 T: neprodleně 
 

842/2012 Kostelní - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.  TSML, a. s.  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít s dodavatelem stavby 
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 

                                                                                                                                       T: 10/2012 
 

820/2012 Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu na 
MŠ Broumovské 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 
35, Plzeň, IČ: 453 591 48. 

                          T: ihned 
 

821/2012 Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu 
"Lesní informační středisko" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem Architektonická kancelář Křivka 
s.r.o., Sabinova 3, Praha 3, IČ: 257 300 37. 

                          T: ihned 
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822/2012 Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci projektu 

"ZŠ Sokolovská - rekonstrukce" z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 
35, Plzeň, IČ: 453 591 48. 

                          T: ihned 

 
823/2012 Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo "Revitalizace městských lázní na galerijní 

objekt"       

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

                 T: neprodleně 

                                          
824/2012 Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 

projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek dotační smlouvy 
ke schválení zastupitelstvu města. 

                 T: 25.10.2012 

                                                          
825/2012 Revitalizace Lázní - přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé 

výdaje projektu 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

                 T: 25.10.2012 

 
826/2012 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na 

projekt "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v 
rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek dotační 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

                 T: 25.10.2012 

                                                         
827/2012 Liberecký kraj - smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje - interiéry            

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit smlouvu a přijetí dotace ke 
schválení zastupitelstvu města.                   

        Termín: 25.10.2012

                                                        
828/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a 

kvalitní život v Liberci  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení zastupitelstvu 



16 
 

SML. 

                 T: 25.10.2012 
 

766/2012 Majetkoprávní operace  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu města. 

                 T: 25.10.2012 
 

795/2012 Změna usnesení - majetkoprávní vypořádání II. etapy silnice I/14 Liberec - 
Kunratice  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.               

                 T: 25.10.2012 
 

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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 
břemene na akci „Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“ 
                                                                                                                       KT: 08/2012 

 
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 
 

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 
 

746/2012 Matoušova - oprava komunikace 
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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
 

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
 

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 

                                                          
 

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
 

552/2012 Revitalizace Rochlice - kamerový systém  

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

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

553/2012 Hasičské vybavení 

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

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

 
554/2012 MŠ Broumovská změna projektu 

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: 08/2012
660/2012 Hasičské vybavení 

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

 
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 

 
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 
 

Splněno - odstupovat se nebude 
 

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 

 
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 
 

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. 

 

Splněno - aukce 29.11.2012 
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Částečně jsou splněna usnesení: 
  

717/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 
     s Vondráčkovou Naděždou, Grundzou Pavlem a Šírem Břetislavem 

                  T: říjen 2012 
2. Uzavřít nájemní smlouvu na prostor nízkého standardu:                                                   
     s Danišem Petrem 

                  T: říjen 2012 

 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) dvojice: 
     s Jiřím a Miloslavou Stoklasovými, Miloslavem a Jaroslavou Jenšovskými 

                  T: říjen 2012 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) jednotlivci:  
     s Bohunkou Dymlovou, Miluší Nechvílovou, Jaroslavou Raichlovou, Ladislavem 

Vajdou, Jaroslavou Horkou, Františkem Bílkem, Márií Matysovou, Josefem 
Vlasákem, Boženou Matějkovou, Márií Gáborovou  

 
Splněno částečně - p. Gábrová, p. Matysová - byt odmítnut 
 

5. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (BB) - upravitelné 
     s Rudolfem Kubínem, Petrem Voženílkem, Martinem Bolkem 

 
Splněno částečně - p. Bolek byt odmítl 

                  T: říjen 2012
 

6. Uzavřít pokyn na byt s věcně usměrňovaným nájemným: 
     s Jaroslavou Hassan, Irenou Melkonjan, Magdalénou Grundzovou, Naděždou       
     Svobodovou, Benediktem Chmelárem, Miroslavem Rejholcem, Václavem Rácem,    
     Torgomem TerMkrtchyanem, Miroslavem Šídou  
 
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní: 
     s Naděždou Valkovou, Veronikou Karvayou, její smlouva bude uzavřena na 1 rok.      
     Pokud bude nájemné řádně hrazeno, bude NS upravena na dobu neurčitou   

                  T: říjen 2012 
 
8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby: 
     s Leou Sedlatou 

                  T: říjen 2012 
 

765/2012 Pokyn zřizovatele k odepisování dlouhodobého majetku v příspěvkových 
organizacích zřízených Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, 
pověřené zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, Bc. Davidu Novotnému, 
vedoucímu odboru správy veřejného majetku seznámit se schváleným pokynem ředitele 
příspěvkových organizací ve své působnosti a zajistit aktualizaci zřizovacích listin tak, 
aby mohlo dojít k předání dokumentace k dotacím, které budou příspěvkové organizace 
odepisovat ve svém účetnictví. 
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                                                                                                                   Termín: 31.10.2012
Aktualizované zřizovací listiny se budou předkládat do prosincové RM. 
Nový kontrolní termín - leden 2013 
 

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, 
 

4.  v období let 2012 - 2018 předkládat do návrhů rozpočtů odboru školství a kultury      
     částky nezbytné k postupné úhradě nákladů spojených s realizací zakázky 
                                                                                                                         T: říjen 2012 

Splněno pro rok 2013, Nový kontrolní termín - říjen 2013 
 

  

  

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
736/2012 DRUVT COMP spol. s r.o. - Nájemní smlouva na nebytové prostory

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
                                                                                                                 Termín: 09/2012
     

Čeká se na vrácení ze strany dodavatele. Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

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. 
Záměr bude předložen dne 20.11.2012. 

Nový kontrolní termín - 11/2012 

  

  

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

776/2012 Záměr zřízení nové příspěvkové organizace - Základní škola, Liberec, nám. 
Míru 212/2 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci všech 
potřených úkonů souvisejících se zřízením nové příspěvkové organizace včetně analýzy 
záměru. 

                  T: říjen 2012 
Do 19. RM bude předložena změna tohoto usnesení - posunutí termínu realizace o jeden 
rok. Nový kontrolní termín: 10/2013 
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115/2011 Ulice Hančova a Vrbatova v k. ú. Vesec u Liberce – Plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy 
veřejného majetku,  

 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení.  
                                                                                                                          KT: 10/2012 

Kolaudace proběhne v listopadu 2012. Nový kontrolní termín - 01/2013 
 

264/2011 Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII - Karlinky - 
Volgogradská - Americká 

Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení,  

                   KT: 10/2012  
 
d) před podepsáním smlouvy odbor technické správy veřejného majetku zajistí 
odsouhlasení stavby nové komunikace s odborem strategie územní koncepce, a to zejména 
s připravovanou změnou územního plánu. 

 
Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. Nový kontrolní termín - 10/2013 
 

 
870/2011 Rodinné domy - Hanychov, Irkutská - Charbinská - dopravní značení 

Plánovací smlouva 

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

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

              KT: 10/2012 
Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. Nový kontrolní termín - 10/2013 
 

871/2011 Bytový dům Zelená střecha – projektová dokumentace 

Plánovací smlouva 

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

 
 
d) po odsouhlasení a předání projektové dokumentace ve stupni DSP dle podmínek 
daných plánovacích smlouvou, předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně 
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zastupitelstvu města ke schválení 

              KT: 10/2012  
Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace 
těchto staveb. Nový kontrolní termín - 10/2013 
 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

3. vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy     
   obvodového pláště budovy Uranu 

                                                                                                                     T: 10/2012 - kontrolní 
Úkol trvá. Nový kontrolní termín - 01/2013 
 

673/2012 Záměr převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti TSML, a.s. na město 
Liberec 

Věcný harmonogram převodů hřbitovů 

1. Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML, a.s. a představenstvu společnosti   
     TSML, a.s. 
 
a) Přípravu převodu majetku - vytvoření soupisu majetku hřbitovů na základě provedené 

inventury za přítomnosti pracovníka odboru správy veřejného majetku,   
b)  Podat žádost k obchodnímu soudu ke jmenování znalce ve smyslu ustanovení § 196 a)   

 OZ na stanovení ceny předmětu převodu a následné zajištění znaleckého posudku 
                                                                Termín: průběžně - kontrolní termín 10/2012

   
2.  Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu 

odboru správy veřejného majetku, Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a 
veřejných zakázek, Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML, a.s. a 
představenstvu společnosti TSML, a.s. 
 
zpracovat návrh kupní smlouvy o prodeji majetku hřbitovů mezi prodávajícím TSML, 
a.s. a kupujícím Statutárním městem Liberec a předložit ho radě města ke schválení 

                                                                     Termín: průběžně - kontrolní termín 10/2012 
 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

  
  

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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

 
 Na 9. ZM nebylo schváleno, připraven nový materiál, bude předložen na 10. ZM 
Nový kontrolní termín - 11/2012 
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Nesplněna jsou usnesení: 
  

791/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 7 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 25.10.2012 ke 
schválení. 

 
 Není splněno z důvodu neschválení rozpočtového opatření v ZM. RO bude předloženo 

znovu. Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

743/2012 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města 
Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, předložit 
Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství k projednání do komise pro 
životní prostředí. 

                T: říjen 2012
Jednání komise pro životní prostředí se uskuteční 13.11.2012.  
Nový kontrolní termín - 11/2012 
 

780/2012 Soukenné náměstí - dodatek č. 3 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. 3 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: 10/2012

 
Nyní připraveno na právním oddělení; důvod zpoždění - konzultace se Synerem, s.r.o.
Nový kontrolní termín - 12/2012  
 

841/2012 Smlouva na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou likvidaci 
autovraků + Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podepsání smlouvy na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou 
likvidaci autovraků včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

                                                                                                               Termín: Neprodleně 

 
Do rady města nutno předložit nové znění dodatku č. 1, napravující úhradu za služby 
Nový kontrolní termín - 12/2012 
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