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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc duben 2012 u usnesení č. 319/2012, 322/2012, 38/2012, 76/2012, 
221/2012, 46/2012, 226/2012, 294/2012, 283/2012, 199/2012   
 
Vypustit ze sledování je navrženo u: 
 
- usnesení č. 130/2012 – zrušeno usnesením č. 220/2012 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
duben 2012 

V měsíci  d u b n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
250/2012 Majetkoprávní operace - MO Liberec Vratislavice nad Nisou 

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

 

298/2012 Majetkoprávní operace - MO Liberec Vratislavice nad Nisou 

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

 

  

286/2012 Oprava zákresu vlastnické hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a dis-
pozic, informovat žadatele o výsledku jednání rady města.   
                                                                                                                    T: 30.4.2012 

 

240/2012 Zveřejňování smluvních ujednání uzavřených Statutárním městem Liberec   

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit vhodnou formou přijatá opat-
ření a zajistit jejich realizaci 

            T: do 20.4.2012  

 
247/2012 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat o vydání směrnice pracovníky 
Magistrátu města Liberec. 

 

248/2012 Směrnice k postupu při poskytování veřejné podpory SML 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat o vydání směrnice pracov-
níky Magistrátu města Liberec. 

 

249/2012 Aktualizace vnitřních směrnic Statutárního města Liberec    

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit vhodnou formou přijatá opatření 
a zajistit jejich realizaci. 

                T: neprodleně  
 

 
315/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové 
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sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit projekt ke schválení jeho zařazení do 
indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML. 

                 T: 26.4.2012 
 

265/2012 Záměr zadání dodatečných prací "Bazén Liberec - dodatečné práce č. 4" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, svolat 
jednání za účasti navržené komise, provést vyhodnocení jednání a výsledek předložit radě 
města ke schválení. 

                    T: 04/2012 
 

318/2012 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec – dodatečné 
práce č. 4" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SYNER s.r.o., 
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516. 

               T: neprodleně  
 

320/2012 Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Karlinky Severočeské vo-
dárenské společnosti, a.s. 

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

           Termín: 04/2012 
 

321/2012 

 

Využití areálu Lesního koupaliště 

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

                    T: 04/2012 
 

283/2012 Jmenování jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat nově jmenované jedna-
tele. 

 

297/2012 Návrh odpovědi na otevřený dopis  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit odeslání odpovědi.  
                                                                                                                        T: 18.4.2012 

 
341/2012 Rozdělení 52. změny územního plánu města Liberec  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 52. změny 
Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                 T: 26.4.2012 
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303/2012 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 
3/Cíl 3 SN - CZ na realizaci projektu "Oslavy Ještědu 2012" 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 
                                                                                                                        T: 26.4.2012 

 

336/2012 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z 
Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 1. a 2. 
kolo 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Sta-
tutárního města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2012 Zastupitelstvu města Libe-
rec ke schválení. 

                 T: 26.4.2012 
 

337/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 1. kole roku 2012 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce a ve 2. kole roku 2012 na pravi-
delnou sportovní činnost   

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: 26.4.2012 
 

264/2012 Nové názvy ulic 03/2012 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit materiál „Nové názvy ulic 03/2012“ ke schválení do zastupitelstva města.  
                                                                                                             Termín: neprodleně 

 

95/2012 Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2011 ze společností založených 
Statutárním městem Liberec 

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ, TSML, 
SAJ, SAF, LIS) a jednatelům společnosti SAL s.r.o., předložit na odbor ekonomiky a ma-
jetku podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2011 (účetní závěrku za rok 
2011 a návrh na rozdělení zisku). 

       Termín: 9.4.2012 
 

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

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
1) Zajistit podepsání a zveřejnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na poskytnutí in-

vestičního revolvingového úvěru 
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2) Ve spolupráci s firmou Compet Consult s.r.o. Liberec zajistit vyhlášení, administraci, 
realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Poskytnutí investičního revolvingo-
vého úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU“, formou jedna-
cího řízení bez uveřejnění 

                 T: neprodleně 
 

301/2012 Podnět k návrhu zadání územního plánu obce Dlouhý Most  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit uplatnění tohoto podnětu u pořizova-
tele v termínu do 30.4.2012. 

 

263/2012 Dopis - odpověď na nabídku dodávky tepla z elektrárny TUROW 

Ing. Petrovi Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, odeslat p. Bretschne-
iderovi text schválené odpovědi dopisu a být nadále s tímto pánem v kontaktu pro případ 
jeho trvajícího zájmu o prezentování jeho záměru zástupcům Statutárního města Liberec.   
                                                                                                                        Termín: ihned 

  

210/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
1. uzavřít nájemní smlouvu na ubytovací jednotku nízkého standardu 
    s Mrázem Janem  

                T: duben 2012 
2. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na ubytovací jednotky nízkého standardu 
    s Grundzou Pavlem, Šírem Břetislavem, Hušlovou Jaroslavou,  

                T: duben 2012 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou   
    službou) 
    a) s jednotlivci 
    s Kohoutem Josefem, náhradník je paní Ing. Hadincová Marie  
    Dědkovou Jiřinou     
    Hammerbauerovou Ivankou,  
    Machovou Růženou, 
    Deákovou Hedvikou,  
    náhradníci v případě odmítnutí jsou v tomto pořadí: Štumpf Zdeněk, Tučaniová Mila-    
    da,  
    Bartoníček Milan 
    b) dvojicím 
    s Matějkou Ladislavem, náhradníkem je pan Hyttych Ladislav 

                 T: duben2012 
4. dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným nájemným 
    s Kredvíkovou Evou, náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina 
    Skalickou Helenou, náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina 
    Novákovou Vladislavou, náhradníkem je paní Dolejšová Jiřina  
    Morozovou Larysou, 
    Chlomkovou Alinou,  
     Matyášovou Ivetou,  

                T: duben 2012 
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní a standardní do úpravy 
    s Dufkovou Zdeňkou, náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina 
    Brandovou Simonou, náhradníkem je paní Danihelová Ivana 
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    Mládkem Petrem 
    Elgnerem Lubomírem, náhradníkem je paní Valková Naděžda 
    Benešovou Janou, náhradníkem je paní Kudrnová Kateřina 

                T: duben 2012 
6. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) 
    s Braunem Martinem a Kačiovou Žanetou, náhradníkem je Varmužová Nela 

                T: duben 2012 
7. uzavřít dodatek na byt pro příjmově vymezené osoby (ulice Krejčího) 
    s Neumannem Otou 

                T: duben 2012 
 

213/2012 Změna statutu a základních pravidel přidělování dotací z Fondu prevence 
Statutárního města Liberec 

1) panu Jiřímu Zavoralovi, předsedovi správní rady fondu prevence seznámit s novým sta-
tutem fondu prevence a základními pravidly přidělování dotací z fondu prevence členy 
správní rady fondu  

2) paní Lucii Václavíkové, tajemnici Správní rady Fondu prevence SML zajistit vyvěšení 
na webové stránky města Liberec 

                                                                                                                       T: duben 2012 
 

308/2012 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města 
Liberec v roce 2011 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu Zastupitelstvu města Libe-
rec k projednání. 

                   T: 26.4.2012 
 

309/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Michaely Budské 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců 
s paní Michaelou Budskou.         
                                                                                                                          T: 26.4.2012 

 
310/2012 Žádost o stažení výpovědi z nájmu – Kovářovi 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
informovat pana Kováře R. a Kovářovou E. o rozhodnutí rady města. 

                          T: ihned 

 
311/2012 Žádost o stažení výpovědi z nájmu - paní Podaná  

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

                         T: ihned 
 

312/2012 Žádost o stažení výpovědi z nájmu – Toplanští 

Mgr. Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
informovat paní Toplanskou A. a pana Toplanského E. o rozhodnutí rady města. 
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                          T: ihned 
 

314/2012 Souhlas s přijetím finančního daru pro Komunitní středisko Kontakt Libe-
rec, příspěvkovou organizaci 

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, se-
známit pana Michaela Dufka, ředitele organizace, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

                          T: ihned 
 

803/2012 Operační plán zimní údržby komunikací 2011 – 2012 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,   
 
3) zařadit do plánu obnovy světelných signalizačních zařízení ELTODO CITELUM pro 
rok 2012 zřízení systému silniční meteorologie v souladu se závěry klimatické studie.  
 
                                                                                                                          KT: 04/2012 

 
880/2012 Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken 

města Liberce" KT/0012/09/0016 

Dodatek ke smlouvě č. 1 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
1. zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu dodatku č. 1 smlouvy 
KT/OOJ2/09/0016 - Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických 
vláken města Liberce“ 

T: neprodleně 
 
2. předložit radě města ke schválení návrh na zajištění dalšího rozvoje Metropolitní sítě 
optických vláken na území města Liberec. 

T: duben 2012  
 

46/2012 Záměr - přijetí daru   

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2) zajistit rozdělení p. p. č. 1558/3 v k. ú. Rochlice u Liberce obec Liberec a následně za-
jistit projednání návrhu majetkoprávní operace přijetí daru části p. p. č. 1558/3  od společ-
nosti Interma, akciová společnost, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 
v příslušných orgánech města  

                  T: 04/2012 
 

126/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazené-
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ho parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jiřího Tůmu a to včetně realizace svislého do-
pravního značení IP 12 na komunikaci Jabloňová 

                                                                                                                     Termín: duben 2012
  

2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Petra Havla a to včetně realizace svislého do-
pravního značení IP 12 na komunikaci Řídkého 

                                                                                                                   Termín: duben 2012 
3. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Hynka Buchtu a to včetně realizace svislého do-
pravního značení IP 12 na komunikaci Kašparova. 

 

133/2012 "Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací"  

I. etapa  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovi-
tele stavebních prací souvisejících s realizací I. etapy akce „Lokalita Lesní ul. - oprava 
komunikací“ 

                         T: 04/2012
 

134/2012 "Matoušova - oprava komunikace" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovi-
tele stavebních prací souvisejících s realizací akce „Matoušova - oprava komunikace“ 

                         T: 04/2012
 

135/2012 "Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovi-
tele stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy akce „Nerudovo náměstí - oprava 
komunikací“ 

                         T: 04/2012
 

137/2012 Most přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem práv-
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ním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených na-
bídek výběrového řízení, na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Most přes I35 a 
železniční trať, ul. Ostašovská“ 

                         T: 04/2012
 

144/2012 Rezignace jednatelů Sportovního areálu Liberec, s.r.o. a člena dozorčí rady 
Sportovního areálu fotbal a.s. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit radě města k projednání návrh na jmenování nových jednatelů.  

               T: duben 2012
 

168/2012 Založení projektu - Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotra-
sy Odra Nisa 

Rada města po projednání  

  s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra 
Nisa“   

2. financování projektu „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Od-
ra Nisa“ 

3. časový harmonogram akce „Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotra-
sy Odra Nisa“ 

4. vyhlášení výběrového řízení a to v souladu s platnými řády Statutárního města Liberec 
a zákona o veřejných zakázkách na zpracovatele projektové dokumentace akce „No-
vostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“ dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

                                                                                                                                T: 04/2012

 
173/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 

poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazené-
ho parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

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

parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Janu Valentovou a to včetně realizace svislé-
ho dopravního značení IP 12 na komunikaci Česká   

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

parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Miroslava Turtaka a to včetně realizace svis-
lého dopravního značení IP 12 na komunikaci Felberova   

                                                                                                              Termín: duben 2012 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Petra Löffelmana a to včetně realizace svis-
lého dopravního značení IP 12 na komunikaci Vlnařská 

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

parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Juraje Kohúta a to včetně realizace svislé-
ho dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího   

                                                                                                              Termín: duben 2012 
5. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP  pana Jiřího Kruliše a to včetně realizace svislého 
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dopravního značení IP 12 na komunikaci Tržní nám.   
                                                                                                                 Termín: duben 2012
6. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro pana Oldřicha Jeníčka na komunikaci Ježkova  
 
7. zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného    
      parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Margitu Torákovou a to včetně realizace    
      svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Revoluční nebo 8. března 

 

174/2012 Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků  

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. po obdržení a vyhodnocení výše uvedených návrhů zajistit oboustranný podpis pří-

slušného smluvního  dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí 
„Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků“ 

                  KT: 04/2012
 

221/2012 Revitalizace Soukenného náměstí - realizace stavby       

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

                         T: 04/2012
 

223/2012 Plánovací smlouva - Horská - “Slunný palouk“ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
kontrole  
                                                                                                                        T: 04/2012 
 
c) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

                        T: 04/2012 
 

227/2012 Úhrady ceny za věcná břemena pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablon-
ce nad Nisou a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. o 
schválení věcného břemena za uložení inženýrských sítí do pozemků komunikace ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec akce „Modernizace tramvajové tratě Mlýnská - 
Klicperova“ a „Modernizace tramvajové tratě v úseku Klicperova - U Lomu“ pro Doprav-
ní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3 a 
to bez úhrady věcného břemena. 

               Termín: 04/2012 
 

228/2012 Změna technologie vedení pasportů SML v dikci odboru správy veřejného 
majetku 
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Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1 .  zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s. 

                         T: 04/2012
 

232/2012 Národní rozvojový program mobility 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem hlavního architekta zahájit přípravné práce na podkladech pro „Národní rozvo-
jový program mobility pro všechny“ 
1) koncepční dokument základních tras 
2) rozpracování dílčí trasy č. 1 tj. úseku (Historická budova radnice - Krajská nemocnice) 
3) vhodným způsobem informovat radu města o dalším postupu 

                         T: 04/2012
 

267/2012 Havarijní stavy na komunikacích 

Komunikační závada na cyklostezce „Winterova - Sokolská“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. na akci "Oprava havarijního stavu gabionové zdi Winterova ulice Liberec" zajistit 

odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce 
firmě 1. Jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Pražská 392, Hodkovice nad Mo-
helkou, 463 42, IČ: 49904884 

                                                                                                                             T: 15.4.2012 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis přísluš-
ného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí "Oprava 
havarijního stavu gabionové zdi Winterova ulice Liberec"  

                                                                                                                             T: 30.4.2012 
 

268/2012 Revitalizace Rochlice - 3. jednací řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele v rámci jedna-

cího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice - 3. jednací ří-
zení bez uveřejnění “ - dodavatel stavby, a to vítězi řízení společnosti EUROVIA CS, 
a.s. IČ:  45274 924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1 

                                                                                                                                    T: ihned
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících z jednacího řízení bez uveřejnění na za-
kázku „Revitalizace Rochlice - vodní prvek“ - dodavatel stavby, předložit k podpisu 
příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA CS, a.s. 
IČ: 45274924, se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, po jejím podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce 

                                                                                                              T: 04/2012 - kontrolní
 

272/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro A 
- NET Liberec s. r. o., investora pokládky sdělovacího vedení v lokalitách Ne-
rudovo náměstí, Matoušova ulice a Cihlářská ulice 
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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 úhradu jistiny za věcná břemena 
v lokalitách Nerudovo náměstí, Matoušova ul., Cihlářská dle přijatého usnesení rady 
města 

                                                                                                                           Termín: ihned
 

 

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

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1 .  zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo mezi 

Statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, a.s. 
                                                                                                                              T: 04/2012 

 

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

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - I. etapa - zhotovitel stavby, a to vítězi 
řízení, společnosti COLAS CZ, a. s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9 

                                                                                                                                            T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - 
oprava komunikací“ - I. etapa - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení  

                           T: ihned 
 

275/2012 Matoušova - oprava komunikace 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Matoušova - oprava komunikace“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti 
STRABAG, a. s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
                                                                                                                           T: ihned

 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava 
komunikace“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení   
                                                                                                                           T: ihned
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276/2012 Národní rozvojový program mobility      

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,   

 
1) zpracovat koncepční dokument „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ 

a následně jej předložit radě města ke schválení  
                                                                                                                              T: 04/2012 

 
2) zahájit projekční práce na dílčí části etapy „Budova radnice - Krajská nemocnice“ 

                                                                                                                                  T: ihned 

 
3) v nejbližším rozpočtovém opatření do rozpočtu odboru správy veřejného majetku ná-

rokovat finanční částku 400.000,- Kč na zajištění projektových dokumentací a inže-
nýrské činnosti na zpracování „Koncepčního dokumentu - národní rozvojový pro-
gram mobility pro všechny“ a dílčí části etapy „Budova radnice - Krajská nemocni-
ce“ 

                                                                                                                              T: 04/2012 
 

277/2012 Přijetí daru  

Technologie světelné signalizace ulice České mládeže 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1)  zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Technologie světelné signaliza-
ce ulice České mládeže“ ke schválení zastupitelstvu města 
                                                                                                                              T: 04/2012 

 

280/2012 Žádost o povolení parkování vozidel PČR  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. Vhodným způsobem informovat Policii České republiky o způsobu řešení problema-
tiky jejich žádosti 

              Termín: 04/2012
 

282/2012 Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost pana Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. Písemně informovat pana Jiřího Jaroše - Propagace o výsledku projednání jeho žá-

dosti ze dne 27.2.2012 a 25.3.2012  radou města Liberce 
                                                                                                               Termín: duben 2012 

 

323/2012 "Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - I. etapa" 

Smlouva o podmínkách provedení stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis smlouvy o podmínkách provedení stavby s manžely Zdeňkem 
a Evou Vojtíškovou. 
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                           T: ihned 
 

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

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa“ - zhotovitel stavby, a to vítězi 
řízení, společnosti SWITELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
STŘED; IČ: 48035599, se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8, Karlín   

                                                                                                                                  T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - 
oprava komunikací - II. etapa“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení   

                           T: ihned 
 

328/2012 Úhrada ceny za věcná břemena pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po společnosti Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4 úhradu jistin za věcná 
břemena  

                                                                                                                         Termín: ihned 
 
2. odboru právnímu a veřejných zakázek vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby dle 

§ 86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Liberec, lokalita ZOO, obnova“ 
                                                                                                                         Termín: ihned 

 
331/2012 Založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komuni-

kace Třešňová a Rychtářská“ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
1. vhodným způsobem informovat žadatele akce „Rozšíření parkovacích míst 

v Ruprechticích - komunikace Třešňová a Rychtářská“ o přijatých opatřeních 

                       T: 04/2012 
 

332/2012 Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2012 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit provádě-
ní takto schváleného „Operačního plánu letního čištění ve městě Liberci pro rok 2012“ ve 
spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML a.s. 

                  T: neprodleně 
 

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

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská“ - zhotovitel stavby, a to vítězi 
řízení, společnosti SDS EXMOST, s.r.o.; IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66, 
602 00 Brno 

                                                                                                                                  T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a želez-
niční trať, ul. Ostašovská“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení,    

                                                                                                                                  T: ihned 

 
219/2012 Podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z ,,Fondu Ase-

kol" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit podání při-
hlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z ,,Fondu Asekol“. 

                 T: duben 2012 
 

 
266/2012 Vyhlášení výzvy na dotace z Ekofondu SML v roce 2012 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit zveřejnění výzvy na webu města Liberce a ve Zpravodaji liberecké radnice. 

               Termín 04/2012
 

163/2012 "Transfer administrativy ZOO Liberec" - schválení vypsání veřejné zakáz-
ky na stavební práce 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu školství a kultury, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení jeho výsle-
dek. 
                                                                                                                        T: duben/2012 

 
164/2012 Navýšení kapacity školní jídelny a školní družiny při Základní škole, Libe-

rec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci 

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

             T: duben 2012 
 

258/2012 Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelů mateřských škol 

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění konkurz-
ních řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.   

                 T: duben 2012 
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259/2012 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vy-
hláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské 
školy zřizované Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o povolení vý-
jimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze. 

                          T: ihned 
 

260/2012 Stanovení výše příplatku za vedení Mgr. Pavla Zeronika, ředitele Základní 
školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace 

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

                          T: ihned 
 

261/2012 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí grantu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 
Zvyšování kvality ve vzdělávání 

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

               T: neprodleně 
 

262/2012 Žádost Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace o 
souhlas s nabytím majetku, pořízeným v rámci realizace projektu "Multi-
funkční hřiště Lesní" v rámci IPRM 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím 
rady města ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace. 
                                                                                                                      Termín: ihned 

 
304/2012 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a 

Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organi-
zace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění kon-
kurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

                 T: 26.4.2012

 
305/2012 

 

Jmenování člena konkurzní komise 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím 
rady města Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   

               T: neprodleně 

 
 

306/2012 Souhlas s podáním žádosti o podporu z Operačního programu Vzdělávání 
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pro konkurenceschopnost 

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

 
307/2012 Program regenerace městských památkových rezervací a městských pa-

mátkových zón. Neuplatnění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2012 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
písemnou formou informovat o této skutečnosti příslušný odbor Ministerstva kultury 
ČR. 
                                                                                                             Termín: neprodleně
  

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 financo-
vání 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
2. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovení projektové 

dokumentace a výběr zhotovitele stavby v rámci projektu "Rekonstrukce a přestav-
ba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ formou otevřeného podlimitního 
řízení 

               T: neprodleně 
 

240/2012 Zveřejňování smluvních ujednání uzavřených Statutárním městem Libe-
rec    

2.  Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informačních technologií, vytvořit na 
webových stránkách SML rubriku „Smlouvy SML“ ve schváleném členění 

            T: do 20.4.2012 
 

285/2012 Majetkoprávní operace 

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

                T: 26.4.2012 
 

290/2012 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. čtvrtletí 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit tuto zprávu na jednání za-
stupitelstva města dne 26.4.2012. 

 

291/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového opatře-
ní č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 26. 4. 2012 ke 
schválení.     
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293/2012 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Minister-
stvem financí ČR 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitel-
stvu města. 

                   T: 26.4.2012

 
  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb 

 

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 
 

46/2012 Záměr – přijetí daru  

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3) po schválení přijetí daru p. p. č. 1558/32, 1562/3, 1558/30, 1558/31 včetně příslušen-
ství vše v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec od společnosti Interma, akciová společ-
nost, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec zastupitelstvem města zajistit uza-
vření příslušného smluvního dokumentu 

                                                                                                           T: 03/2012 - kontrolní

Předáno k podpisu společnosti Interma, a. s. 

Společnost Interma, a. s.zatím smlouvu nepředala. Jednáno e-mailem a telefonicky.  

Nový kontrolní termín - 06/2012 

 
  

Částečně jsou splněna usnesení: 
  

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

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

                         T: ihned 

Stav ke dni 9.5.2012: bylo realizováno otevření obálek. Hodnotící komise se sejde až v dalším 
týdnu.  

Nový kontrolní termín - 05/2012 

 
294/2012 Projednání žádosti právnické osoby REFLECTA Facility, s.r.o., IČ 

27918068, se sídlem Vinohradská 1233/22, 12000 Praha 2 - Vinohrady, o 
rozšíření přílohy OZV č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na 
kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, o adresu: „Sousedská č. p. 
599, Liberec XI - Růžodol I" 

 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
1. seznámit společnost s rozhodnutím rady města  
2. seznámit společnost s obecným postojem vedení města k problematice rozšíření ha-

zardu 
3. předložit žádost s tímto stanoviskem rady města k projednání zastupitelstvu města. 
                                                                                                                          T: 26.4.2012

Bod 1 + 2 bude splněno do 31.5.2012; bod 3 splněn. 

 
  
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

 
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 

Schvalovalo ZM v dubnu, vypořádání majetku bude v průběhu května, června.            

Nový kontrolní termín - 07/2012 
 

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

319/2012 Vyhodnocení výběrového řízení v rámci soutěžního dialogu  

„Výroba a dodávka energií do objektů městských lázní a bazénu v Liberci“     

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
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zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele energií s firmou WARMNIS spol. s r.o.,  
Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6. 

                     T: neprodleně 

Běží termín pro možnost odvolání. 

Nový kontrolní termín - 05/2012 

  
 

221/2012 Revitalizace Soukenného náměstí - realizace stavby       

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

                            T: 04/2012 

Probíhá anketa ohledně průjezdnosti ulicí Revoluční, návaznost na rozpočet. 

Nový kontrolní termín - 06/2012 
 

281/2012 

 

 

 

 

 

  

Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací  

Založení akce, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1) v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit prostřednictvím i externí firmy  

vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na výběr zhotovitele  
stavebních prací souvisejících s realizací akce „Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava  
komunikací“ 

                                                                                                      T: 30.4.2012 - kontrolní 

10.5.2012 - otevírání obálek 

16.5.2012 - hodnocení 
 

316/2012 

 

 

 

 

 

 

Zřízení komise pro rozvoj a strategické plánování  

Ing. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
a) oslovit zástupce politických klubů nabídkou na nominaci členů pro práci v komisi pro  
       rozvoj a strategické plánování           
                                                                                                                      Termín: 04/2012 
 

Příprava politicky vhodného oslovení.  

Nový kontrolní termín - 05/2012 

 
 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 

výběr zhotovitele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu 
povolení včetně zajištění inženýrské činnosti související s vydáním územního roz-
hodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro zadání stavby, zveřej-
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nění výběrového řízení v systému E - ZAK a vyhodnocení předložených nabídek 

                                                                                                          T: 04/2012 - kontrolní 

Zadán stavebně technický průzkum, připravuje se projektová dokumentace. 

Nový kontrolní termín – 31.12.2012 

 
 

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 financová-
ní 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
1. zajistit realizaci rekonstrukce a přestavby MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věko-

va 
                                                                                                                   T: neprodleně

Průběžné plnění, předpoklad ukončení srpen 2012 

           3.  po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení jeho výsle-   
               dek 

                 T: duben 2012 

Bude předloženo do 10. RM 

          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 

Průběžné plnění, předpoklad ukončení 2018 

    
     

 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
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 

 

Po podpisu smlouvy dle usnesení 319/2012, bude sepsána nájemní smlouva s vybraným dodavatelem.  

Nájemní smlouva by měla být předložena RM v květnu.  

Nový kontrolní termín - 05/2012 
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Nesplněna jsou usnesení: 
 

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

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

                                                                                                       T: 7. schůze RM 2012 
 

 

Město vede s Kalendářem LIBERECKA spol. s r.o. jednání o náhradě buď finanční nebo věcné.  
Jednání nejsou u konce, proto zatím nesplněno. 
Nový kontrolní termín – 30.6.2012 

 
283/2012 Jmenování jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, vyčlenit příslušné finanční prostředky 
z rozpočtu SML na rok 2012 

              

Jedná se o jmenování nových jednatelů společnosti, které platí společnost SAL a nikoliv Město 
Liberec. Protože je SAL v gesci sportu, proto by bylo vhodné přeřadit úkol náměstkovi Ing. Rut-
kovskému. 
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