
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2012 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2012 

 
Předkládá:  Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

telefon: 485 243 163 
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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc únor 2012 u usnesení č. 38/2012, 74/2012, 76/2012, 77/2012, 
90/2012, 102/2012, 103/2012, 563/2012. 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
únor 2012 

V měsíci  ú n o r u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
65/2012 Návrh na vyřízení podnětu občanů 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál do 2. zasedání 
zastupitelstva města. 
                                                                                                       Termín: 23.2.2012 

 
124/2012 Odvolání a jmenování člena komise pro zdraví a prevenci sociálně  

patologických jevů 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a 
jmenování člena nového. 

        T: neprodleně 
 

127/2012 Tajemník Správní rady EKOFONDU 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, jmenovat  Bc. Leoše Vašinu, 
referenta oddělení komunálních služeb ekologie a veřejné zeleně, do funkce 
tajemníka Správní rady Ekofondu. 

  

97/2012 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit návrh majetkoprávní 
operace pod body I., II., III., IV., V. a VI. ke schválení zastupitelstvu města. 

     T: 23.2.2012 
 

87/2012 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele hlasových služeb - VoIP -
Poskytování hlasových služeb včetně poskytnutí koncových zařízení 
pro Statutární město Liberec 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele hlasových služeb (VoIP) s vybraným 
(vítězným) uchazečem – Liberecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 
25450131). 

     T: 29.2.2012 
 

142/2012 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2012 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované 
žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

                                                                                                          Termín: 02/2012 
 

140/2012 Smlouva o poskytování servisních služeb pro česko - německý kulturní 
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portál Nisarevue  

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sportu a 
cestovního ruchu, zajistit uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb mezi 
Statutárním městem Liberec a společností Elset. 

        T: neprodleně
 

141/2012 Stanovení paušální náhrady nákladů za uzavření manželství a 
prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství mimo budovu 
radnice 

Mgr. Jitce Štíchové, vedoucí odboru správního a živnostenského,
připravit komplexní informaci pro veřejnost o paušální náhradě nákladů spojených 
s konáním obřadu mimo radou stanovené místo. 

             T: ihned
 

83/2012  Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově 
Liebiegovy vily č. 7010/05 - změna pronajatých prostor užívaných 
Libereckou IS a.s. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o 
nájmu nebytových prostor č. 7010/05 s Libereckou IS a.s. 

   Termín: ihned 
 

68/2012  Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

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

 

44/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 

1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné)   
    s Sinkevičovou Janou a Ševčíkem Jakubem 
                                                                                                                T: únor 2012 

 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou) 
     s Bartáčkovou Janou, Holečkovou Milenou, Řehákem Radkem, Vojtíškovou      
    Věrou, Neisnerovou Vlastou a Šimkem Jaroslavem 

     T: únor 2012 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní  
    s Panovskou Eleonórou, Holým Jiřím 

     T: únor 2012 
 

4. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
    s Duškem Petrem, Habadou Davidem, Mařasovou Hanou, Vokatou Andreou 

     T: únor 2012 
5. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu 
    s Bezuchou Janem 

     T: únor 2012 
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6. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt standardní  
    s Pikem Michalem 

     T: únor 2012 

 
80/2012 
 
 
 
 
 

Výpověď z nájmu 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu uživatelům 
do vlastních rukou. 

     T: únor 2012

81/2012 Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, informovat paní Marešovou o 
rozhodnutí rady města. 

             T: ihned
 

82/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Jany Novákové 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 21 
měsíců s paní Janou Novákovou.                                                                                  

   T: 23. 2. 2012 
 

118/2012 Žádost o odpis pohledávek, včetně příslušenství   

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
zajistit odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20 tis. Kč v celkové částce 
16.542,- Kč z důvodů úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě.  

                 T: ihned
 

119/2012 Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o.s. 

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

        T: 23. 2. 2012
 

120/2012 Standardní byty navržené pronajímatelem k opravě a úpravě dle 
zvláštního ujednání nájemní smlouvy 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, zajistit, aby při pronájmu 
bytu, vyžadující opravy a úpravy, které je budoucí nájemce připraven provést, bylo 
postupováno výhradně za použití schváleného vzoru zvláštního ujednání nájemní 
smlouvy. 

 

122/2012 
 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, informovat paní Bártovou o 
rozhodnutí rady města. 

             T: ihned
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92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 
2012    

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření 
č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 23.2.2012 ke 
schválení. 

 

96/2012 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní 
hrací přístroje 

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

                                                                                                       Termín: 23.2.2012 
 

66/2012 Havarijní pojištění vozového parku Statutárního města Liberec na rok 
2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat aktualizační dodatek č. 6 
k pojistné smlouvě č. 560 9072922 o havarijním pojištění vozů provozovaných 
Statutárním městem Liberec.         

                                                                                                         Termín: 7.2.2012 
 

28/2012 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací 
zřízených Statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na 
rok 2012 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Petře Svatoňové, 
vedoucí odboru sociální péče a Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy 
veřejného majetku seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových 
organizací ve své působnosti.  
                                                                                                       Termín: 10.2.2012 

  

70/2012 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o nerovnoměrné čerpání příspěvku 
na provoz v 1. pololetí roku 2012 

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

    T: neprodleně
 

71/2012 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o souhlas s prodloužením nájemní 
smlouvy na pronájem tepelného hospodářství 

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

    T: neprodleně
 

72/2012 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
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Mateřskou školu "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, pro 
Mateřskou školu "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, pro 
Mateřskou školu "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, zřizovanou 
Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
povolení ředitelky Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, 
příspěvkové organizace, Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, 
příspěvkové organizace, Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, 
příspěvkové organizace.  

 

73/2012 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit 
s rozhodnutím města ředitelku příspěvkové organizace. 
                                                                                                               T: neprodleně

 

111/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 8,7 mil. Kč na akci „Transfer 
administrativy ZOO Liberec“. 

                                                                                                       Termín: 23.2.2012 
 

112/2012 Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 - návrh na změnu 
(navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací a návrh na čerpání Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města ke 
schválení 
 
1) změnu usnesení ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrh na změnu (navýšení) 
čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 
550.000,- Kč na akci „MŠ Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“  
 
2) návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ve výši 500.000,- Kč na akci „ZŠ Kaplického – rekonstrukce sociálního 
zařízení, 1. etapa“ 
                                                                                                       Termín: 23.2.2012 
 

113/2012 Žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
Husova 142/44 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 ředitelku 
o povolení výjimky.   
                                                                                                               T: neprodleně

 
115/2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo roku 2012 
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2012 v celkové výši 
387.950,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

     T: 23.2.2012 
 
Mgr. Pavlovi Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
písemně seznámit  Radu rodičů při Základní škole Aloisina výšina 642/51, Liberec 
15 s rozhodnutím Rady města Liberec. 

    T: neprodleně
 

116/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2012 

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

     T: 23.2.2012 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
písemně seznámit Pavla Michala, jednatele Kalendáře Liberecka, s rozhodnutím 
Rady města Liberec. 

    T: neprodleně
 

145/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel 
pro rok 2012 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovní fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na změnu Základních pravidel přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

     T: 23.2.2012 
 

75/2012 Jednací řízení bez uveřejnění "Přestavba monofunkčního sportoviště v 
areálu Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové 
dokumentaci" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a 
výsledek předložit Radě města ke schválení. 

    T: neprodleně 
 

75/2012 Jednací řízení bez uveřejnění "Přestavba monofunkčního sportoviště v 
areálu Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové 
dokumentaci" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a 
výsledek předložit Radě města ke schválení. 

    T: neprodleně 
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101/2012 IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání dotační  

žádosti projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického 
IPRM“   

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

     T: 23.2.2012 
 

104/2012 Schválení partnerské smlouvy projektu "Centrum aktivního 
odpočinku - Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit podpis příslušné smlouvy. 

     T: 17.2.2012 
 

106/2012 Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky města, předložit návrh majetkoprávní 
operace ke schválení zastupitelstvu města.  
                                                                                                          Termín: 02/2012 

 

107/2012 MFRB – přijetí daru komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Horní 
Hanychov         

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města. 

        T: 02/2012 
 

108/2012 MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice a 
následný převod SVS a.s.                

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace - 
nabytí majetku ke schválení zastupitelstvu města. 

        T: 02/2012 
 

109/2012 Kino Lípa – návrh na úpravu smluvního vztahu 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 1. k Dohodě o úpravě práv a povinností ze 
smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. 1400/98/020 reg. č. 7/09/0014. 

   Termín: ihned 
 

741/2011 Havarijní stavy na komunikacích 

Komunikační závady na ulicích Horská a Svobody 

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

 
3) objednat u firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., IČ 44564996, 
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Svobody 814/95, 460 15 Liberec 15 zpracování posudku skalních masivů na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec při komunikaci Svobody 

                                                                                                   T: 02/2012- kontrolní
 

821/2011 Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
1. prostřednictvím odboru technické správy veřejného majetku vyhlásit, provést 
administraci a vyhodnocení výběrových řízení v souladu se „Směrnicí rady města 
č. 09 RM“ na dodavatele stavebních prací na akce:     
 - Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci 

     KT: 02/2012 
 
 
3. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akcí 

     KT: 02/2012 
 

46/2012 Záměr - přijetí daru  

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1) zajistit předložený návrh majetkoprávní operace přijetí daru  p.p.č. 1558/32,  
1562/3, 1558/30, 1558/31 včetně příslušenství vše v k. ú. Rochlice u Liberce, obec 
Liberec od společnosti Interma, akciová společnost, se sídlem Masarykova 522/12, 
460 01 Liberec ke schválení zastupitelstvu města 

        T: 02/2012 
 

48/2012 Plánovací smlouva – Horská 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru správy 
veřejného majetku,  
 
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke schválení   

        T: 02/2012 
 

50/2012 Předání stavby vodovodu a kanalizace do majetku SVS a.s. 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. předání stavebních objektů SO 300 Kanalizační stoky a SO 301 Vodovodní řád, 
stavby „Liberec - Vratislavice n. N. - Zelené údolí II. - ul. Krajní, Ořechová“- 
společnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. do nájmu 
                                                                                                                 KT: 02/2012
 
2. uplatnit žádost u společnosti Severočeské vodárenské společnosti na odkup 
stavebních objektů SO 300 Kanalizační stoky a SO 301 Vodovodní řád stavby 
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„Liberec-Vratislavice n. N. - Zelené údolí II. - ul. Krajní, Ořechová“ 
                                                                                                                 KT: 02/2012

 

86/2012 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí - krematorium 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, předložit 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí primátorce města k podpisu.               

                                                                                                      Termín: neprodleně
 

85/2012 Vyúčtování dotace přidělené ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu 
stanoviště na recyklovatelné odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro 
duben - prosinec 2011 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky předložit vyúčtování dotace na jednání 
zastupitelstva dne 23.2.2012. 

 

129/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro RWE GasNet s.r.o. zmocněný zástupce stavebníka INPOS - 
projekt, s.r.o., investora plynového potrubí v lokalitě Purkyňova - 1. 
část  až  3.část 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po RWE GasNet s.r.o. sídlem Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem úhradu jistiny za věcná břemena na komunikaci 
Purkyňova ve výši 260.500,- Kč bez DPH 

       Termín: ihned 
2. vydat souhlasná stanoviska za odbor správy veřejného majetku ve výstavby 
plynovodního potrubí v lokalitě Purkyňova 1. - 3. část 

            T: 02/2012 
 

131/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro Aktivní stavby s.r.o. investora výstavby bytového domu v ulici Na 
Skřivanech 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu 
s přijatým usnesením nepožadovat po Aktivní stavby, s.r.o. se sídlem Mírové 
náměstí 6, 466 01 Jablonec nad Nisou úhradu jistin za věcná břemena. 

      Termín: ihned
 

132/2012 Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, 
administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Revitalizace 
Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění“ 

        T: neprodleně
 

136/2012 Plánovací smlouva – Valašská 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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a) „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke 
schválení   
                                                                                                                    T: 02/2012

 

99/2012 Návrh na uzavření dohody o zrušení zájmového sdružení právnických 
osob JEŠTĚD, z.s.p.o. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města návrh 
na zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z.s.p.o., bez právního 
nástupce a uzavření Dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob 
JEŠTĚD, z.s.p.o. 

     T: 23.2.2012 
 

100/2012 Návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů - Liberec proti hazardu 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu města návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů 
k projednání. 
                                                                                                                 T: 23.2.2012

  

137/2012  Zrušení usnesení RM č. 45/2012 ze dne 17. 1. 2012 a schválení dodatku 
č. 14 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplného znění smlouvy ve znění všech 
dodatků 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 14 
Smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy 
z roku 2001.   

       Termín: ihned 
 

90/2012 Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem 
Liberec a městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku městskou policií Liberec na území města 
Frýdlant 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
- podepsat veřejnoprávní smlouvu 
                                                                                                            T: bezodkladně 
- předložit materiál k projednání zastupitelstvu města   
                                                                   T: nejbližší zasedání zastupitelstva města 

 
 

3. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy 

 T: bezodkladně 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

853/2011 VoIP - schválení vypsání veřejné zakázky na poskytování hlasových  
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služeb 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
 
- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže na hlasové služby 
(VoIP) dle schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže 
                                                                                                                 T: neprodleně
 
- předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení 
její výsledek 

                                                                                                            T: neprodleně 
 

38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, po 
schválení záměru zastupitelstvem města a zapracování připomínek zastupitelů 
 
1. zahájit přípravu projektu: 
- odkoupením studie využití od zpracovatele (Symbiosa, ateliér architektů) pro 
využití v zadání dalšího stupně projektové přípravy    
                                                                                                              T: 31.1.2012 

 
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

74/2012 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové  

sady II" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem 
STRABAG a.s. 

             T: ihned 
Z důvodu lhůt u výběrového řízení posun kontrolního termínu: 03/2012 

 
 

 

76/2012 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově bývalých městských 
lázní v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na úřední desce 
Statutárního města Liberec a následně předložit návrh pronájmu nebytových 
prostor ke schválení radě města.  

   T: neprodleně  

 
Vyvěšení proběhlo, probíhá výběr nájemce. 
Nový kontrolní termín: 04/2012 
 

77/2012 Žádost o podstatnou změnu k projektu "Zavádění procesního a
projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených
organizacích" - schválena poskytovatelem dotace, zajištění spoluúčasti

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb 
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Zpracovávají se zadávací dokumentace pro výběrové řízení. 
Nový kontrolní termín: 04/2012 
 

 
 

38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště

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

Materiál bude předložen RM v březnu.  
Nový kontrolní termín: 04/2012 

 
         - zadáním veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a inženýrské  
          činnosti                                                                                              

                                                                                                                           T: 28.2.2012 
 
Čeká se na schválení projektu (jeho obsah) – bude pravděpodobně v březnu.  
Nový kontrolní termín: 04/2012 
 

 

102/2012 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Přestavba 
monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci - 
Zpracování změn v projektové dokumentaci" v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření dodatku smlouvy na zpracovatele změn v projektové dokumentaci 
s vybraným uchazečem STORING spol. s r.o., V Horkách 94/5, 460 07 Liberec 9 
s.r.o., IČ: 25410482. 

    T: neprodleně 
Podepisuje se dodatek.  
Nový kontrolní termín: 03/2012 
 

 

103/2012 Jednací řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 2" v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění a 
výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: neprodleně 
 
JŘBU proběhlo, výsledek jde do RM v březnu.  
Nový kontrolní termín: 04/2012 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
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

 
Vypsání výběrových řízení bylo odloženo z důvodů nutnosti rozhodnutí, kdo bude 
žadatelem projektu – zda SAL nebo SML – v současné době probíhají jednání a 
kalkulace, která z variant je výhodnější. 
Nový kontrolní termín: 05/2012 

 
 
                                                                                                                 

 

Nesplněna jsou usnesení: 
 

77/2012 Žádost o podstatnou změnu k projektu "Zavádění procesního a 
projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených 
organizacích" - schválena poskytovatelem dotace, zajištění 
spoluúčasti 

2. Ing. Tomáši Poznerovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
v rámci nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru strategického 
rozvoje a dotací částku 243.504,- Kč s DPH, na vlastní podíl financování 
rozšířených aktivit projektu.  

 
Částka bude nárokovaná příslušným odborem po vyhlášení rozpočtového opatření.  
Nový kontrolní termín: květen 2012. 
 

90/2012 Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem 
Liberec a městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku městskou policií Liberec na území 
města Frýdlant 

 
2. vedoucímu ekonomického odboru MML, při rozpočtovém opatření, navýšit 
rozpočet městské policie o příjmy z veřejnoprávní smlouvy 
                                         T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření

 
Částka bude nárokovaná příslušným odborem po vyhlášení rozpočtového opatření.  
Nový kontrolní termín: květen 2012. 
 

 
 
 , 
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