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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc květen 2012 u usnesení č. 313/2012 - bod č. 4, 322/2012, 330/2012, 
344/2012, 46/2012, 356/2012, 685/2011, 413/2012, 167/2012, 242/2012 
 
Vypustit ze sledování je navrženo u: 
 
- usnesení č. 313/2012 - bod č. 2 - pan Štumpf umístěn v DD, paní Bílá byt odmítla 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
květen 2012 

V měsíci  k v ě t n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
852/2011 Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 12. 2005 

- Provoz a správa informačního systému MML - Liberecká IS, a.s. - 
snížení ceny za poskytované služby o 10% v období od 1. 1. 2012 do 31. 
12. 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, provést kontrolu realizace schválených 
kroků k zefektivnění provozování a využívání informačního systému MML 
prostřednictvím zapojení zaměstnanců Magistrátu města Liberec v roce 2012 a 
informovat Radu města. 

       T: 31.5.2012 

 
363/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 

2012   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 
31.5.2012 ke schválení. 

 

364/2012 Majetkoprávní operace 

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

 

289/2012 Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a 
dispozic, nechat zpracovat znalecký posudek na schválený záměr.  
                  T: 20.5.2012

 

406/2012 

 

Vydání 41.2 změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 41.2 změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
                                                                                                                  T: 31.5.2012 

407/2012 Vydání 52. A změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 52. A změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
                                                                                                                  T: 31.5.2012 

 

408/2012 Změna pokynů pro zpracování návrhu nového Územního plánu 
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Statutárního města Liberce 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Změna 
pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu statutárního města Liberec“ 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

           T: 31.5.2012 
 

347/2012 Euroregionální gymnázium a Střední pedagogická škola, s.r.o.   

- odboru právnímu a veřejných zakázek, postupovat dle rozhodnutí rady. 
                                                                                                                 T: neprodleně

343/2012 Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 
 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis smluvního dokumentu. 

     Termín: 05/2012
 

114/2012 Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelů základních 
škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění 
konkurzních řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jejich realizaci. 

   T: květen 2012 
 

352/2012 Žádost Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investičního a jeho čerpání za účelem vybudování nové 
učebny 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit 
s rozhodnutím rady města ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkové organizace.                                                                                                
                                                                                                                Termín: ihned

 

353/2012 Žádost Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, 
Orlí 140/7, příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a jeho čerpání za 
účelem vyrovnání záporného zůstatku předchozích let 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit 
s rozhodnutím rady města ředitelku Základní školy praktické a Základní školy 
speciální Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace.  
                                                                                                                Termín: ihned

354/2012 "Transfer administrativy ZOO Liberec" - schválení výsledku 
zjednodušeného podlimitního řízení" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení firmy MAXI Group s.r.o. a uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Transfer 
administrativy ZOO Liberec“, firmou GALLOS s.r.o., s nabídkovou cenou 
7,540.320,55 Kč včetně DPH. 
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         T: neprodleně 
 

369/2012 Žádost ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvkové organizace o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 
561/2004 Sb., ze stanoveného počtu žáků ve třídě 

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

         T: neprodleně 

  
370/2012 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní 

školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace 

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

         T: neprodleně 
 

371/2012 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky 
Mateřské školy "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města Bc. Danu Charyparovou.     

         T: neprodleně 
 

372/2012 Vyřazení uchazečky z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky 
Mateřské školy "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města BcA. Martinu Michlovou.                          
  

         T: neprodleně 
 

373/2012 Vyřazení uchazečky z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky 
Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města Bc. Danu Charyparovou.     

         T: neprodleně 
 

374/2012 Vyřazení uchazeček z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky 
Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města uvedené uchazečky.     

         T: neprodleně 
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375/2012 Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky 
Mateřské školy "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí rady města Bc. Danu Charyparovou.     

         T: neprodleně 
 

376/2012 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Liberec, 
Barvířská 38/6, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací 
dekret a jeho předání řediteli Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 
38/6, příspěvkové organizace. 

        T: červen 2012
 

388/2012 Jmenování ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací 
dekret a jeho předání řediteli Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace. 

                  T: ihned 
 

389/2012 Souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci při realizaci koncertů 
Dvořákova festivalu a zprostředkování uměleckého výkonu v roce 2012 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
zajistit uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a organizací ČESKÉ 
DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. 

         T: neprodleně 
 

391/2012 Vstup Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhrada 
členského příspěvku na rok 2012 ve výši 1.414,- EUR 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený vstup SML do asociace AVIAMA vč. úhrady členského 
příspěvku na rok 2012 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

           T: 31.5.2012 
 

392/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ve výši 3,300.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

Termín: neprodleně 
 

393/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
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příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 250.000,- Kč na akci: 
Botanická zahrada - výměna prvků automatické regulace prostředí v expozičních 
sklenících. 

         T: neprodleně 
 

394/2012 Změna usnesení ZM č. 150/2011 ze dne 30. 6. 2011 - čerpání Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na navýšení čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací ve výši 2,5 mil. Kč na akci „Stavební úpravy vstupních 
prostor Malého divadla“ zastupitelstvu města ke schválení.  

         T: neprodleně 
 

395/2012 „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště 
Věkova“ schválení výsledku otevřeného zadávacího řízení" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
 
1. zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  

         T: neprodleně 
 

396/2012 Schválení přijetí dotace od grantového schématu G99 pro MŠ Liberec, 
Klášterní 466/4, příspěvkovou organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit 
s rozhodnutím rady města ředitelku uvedené mateřské školy. 

         T: neprodleně 
 

313/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu: 
    s Vondráčkovou Naděždou 
                                                                                                               T: květen 2012  
3. Dát pokyn k uzavření nájemních smluv na byty s věcně usměrňovaným 
nájemným: 
    s Ing. Durdou Miroslavem, 
    s Dolejšovou Jiřinou  
                                                                                                             T: květen 2012 

 
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací: 
    s Hajerovou Šárkou, náhradníkem je Bőhm Jan, 
    s Kotlárem Leopoldem, náhradníkem je Lamparský Peter, 
    s Krylovou Adélou, náhradníkem je Hodačová Olga, 
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    s Chloubovou Ivetou, náhradníkem je Hodačová Olga, 
    s Kothajovou Marcelou, náhradníkem je Lamparský Peter 
                                                                                                             T: květen 2012 
 
6. Uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby: 
    s Lago Civlio, náhradníkem je Kudrnová Kateřina, 
    se Škopkovou Kateřinou, náhradníkem je Grajcar Roman, 
    s Danihelovou Ivanou, náhradníkem je Kněbortová Marcela 
                                                                                                             T: květen 2012 
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (bezbariérový a upravitelný): 
    s Mockovou Lenkou 
                                                                                                             T: květen 2012 

 
356/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu  

                      prevence SML v rámci I. výzvy roku 2012 

                        Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit doporučení rady města  
                        zastupitelstvu ke schválení.   

                             T: 31.5.2012 

 
357/2012 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj  

                      infrastruktury obce 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu ke  
schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z MVČR ve výši 600.000,- Kč  
na rozvoj infrastruktury obce 

                                                                                                                          T: 31.5.2012 
2. Ing. Zbyněk Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou  
poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši  
600.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 

                                                                                                                                T: ihned 

 
398/2012 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na  

                      přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I.  

                      výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit odsouhlasený návrh na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy 2012 
v celkové výši 232.000,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                              T: 31.5.2012  
399/2012 Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
informovat Františka Chládka o rozhodnutí rady města.                                                  

                                     T: ihned 
400/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Greplové 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 30 
měsíců s paní Ivetou Greplovou.        

                                T: 31.5.2012 
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401/2012 Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče  

                     Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek 

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

                              T: neprodleně 

 
402/2012 Schválení přijetí daru - 2 ks vysavačů RAINBOW do majetku  

                      zřizovatele od Nadace Archa Chantal v celkové výši 100.000,- Kč 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
seznámit Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím 
Rady města Liberec. 

                                      T: ihned 
 

 
289/2012 Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí oddělení majetkové evidence a 
dispozic, nechat zpracovat znalecký posudek na schválený záměr.  

                                        T: 20.5.2012 

 
292/2012 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik  

                      "v likvidaci" pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2011 

                   Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, seznámit   
                   likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" pana Kamila  
                   Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města. 

                      Termín: 15.5.2012 

 
295/2012 Doporučení k rozdělení prostředků z odvodu loterií a podobných her  

                     nad rámcem schváleného rozpočtu SML 

1. Gesčně příslušným členům vedení města, garantům rozpočtu, vypracovat 
pravidla pro návrh přidělování částek  

                                                                                            T: 9. schůze rady města dne 2. května 2012 
  

357/2012 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj  

infrastruktury obce 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu ke 
schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z MVČR ve výši 600.000,- Kč 
na rozvoj infrastruktury obce 

                                                                                                          T: 31.5.2012 
2. Ing. Zbyněk Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou 

poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 
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600.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 

                 T: ihned 
 

363/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 
2012   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 
31.5.2012 ke schválení. 

 

364/2012 Majetkoprávní operace 

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

           T: 31.5.2012 
 

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

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku: 
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 

výběrového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace akci 
„Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec - úsek cyklotrasy Odra Nisa“  

                                                                                                             T: 05/2012 - kontrolní 
 

 

174/2012 Vesec - dopojení STL plynovodu a oprava pilířků 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. záměr předání části stavebního objektů SO 501 stavby „Komunikace Vesec“ 

společnosti RWE GasNet, s.r.o. do vlastnictví 

                                                                                                                            KT: 05/2012 
 

 

175/2012 Restrukturalizace odtahové služby ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku vypovědět 
smlouvu na zajištění odtahů k datu 31.3.2012, 
 
zpracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na nového provozovatele 
zajišťujícího odtahy vozidel a likvidaci autovraků a to včetně projednání v komisi 
pro veřejné zakázky a následného předložení radě města Liberce ke schválení.   

 Termín: 05/2012
 

176/2012 Převod parkování v ul. Fibichova a Riegrova na správce Zoologická 
zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit Radě města Liberce 
ke schválení Nařízení Statutárního města Liberce o stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci. 

 Termín: 05/2012
 

177/2012 Záměr rozšíření Zóny placeného stání Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit Radě města Liberce 
ke schválení Nařízení Statutárního města Liberce o stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci. 

 Termín: 05/2012
 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 

smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni 
DSP a DZS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (ohlášení) akce opravy obvodového pláště budovy Uranu 

                                                                                                             T: 05/2012- kontrolní 
 

280/2012 Žádost o povolení parkování vozidel PČR  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. učinit všechny potřebné právní a technické úkony k vyhrazení míst pro služební 

vozy Policie ČR a to dle žádosti Policie ČR 

     Termín: 05/2012 

 
281/2012 Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací  

Založení akce, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. vhodným způsobem informovat radu města o výsledku výběrového řízení, 

uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci 
akce včetně zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

                                                                                                T: 31.5.2012 - kontrolní 
2. zařadit realizaci akce do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a 

financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2012 

                                                                                                    T: 31.5.2012 - kontrolní 
 

 
325/2012 Nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových 

vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a ceník 
za stání silničních motorových vozidel  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit v součinnosti s právním odborem zveřejnění nařízení na úřední desce a 
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webových stránkách Statutárního města Liberec. 

     Termín: 05/2012
 

327/2012 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec 

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

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP paní Sylvii Kurkovou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Pískovně 

                                                                                                               Termín: květen 2012 
 

329/2012 Úhrada ceny za věcná břemena pro Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce 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 „Centrum historie 
tramvajové dopravy, Liberec - Masarykova“ pro Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou a.s. sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3 a to bez úhrady 
věcného břemena. 

     Termín: 05/2012
 

334/2012 Majetkoprávní operace  

Oprava mostu ulice Ostašovská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
smluvního dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření.    

           KT: 05/2012 
 

359/2012 Národní rozvojový program mobility    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
uplatnit žádost o dotaci na Úřadu vlády ČR pro dílčí část etapy (1) „Budova radnice 
- Krajská nemocnice Liberec“ 

       T: květen/2012 
 

361/2012 Revitalizace Soukenného náměstí - realizace stavby     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předání staveniště dne  9. 5. 2012 dodavateli stavby tj. SYNER, s.r.o., se 

sídlem Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 

                                                                                                      Termín: květen/2012 
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362/2012 Oprava komunikace Puškinova  

Dodatek. č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
uzavřít se zhotovitelem díla (ČR Project s.r.o. Mladá Boleslav) dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo (rozšíření zadání o  návrh řešení kompletní rekonstrukce včetně 
souvisejících mostních objektů a odhadem finančních nákladů, navýšení ceny o 
12.000,- Kč bez DPH, prodloužení termínu předání PD a potřebných povolení do 
15.11.2012. 

                                                                                                       Termín: květen/2012 
 

410/2012 Poskytnutí vytěžené dřevní hmoty p. o.  ZOO Liberec 

Prodej znehodnoceného dřeva za sníženou jednotkovou cenu 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1 .  předání dřevní hmoty Zoologické zahradě Liberec, p. o.  
                                                                                                                T: neprodleně 
 
2. zajištění prodeje znehodnocené dřevní hmoty za sníženou cenu 150,- Kč vč. 

DPH za prostorový metr dřevní hmoty 

         T: neprodleně 
 

413/2012 Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. zajistit vyvěšení výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 

recyklace odpadů 
                                                                                                               T: květen 2012

 
418/2012 Financování archeologické činnosti - Soukenné náměstí   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
uzavřít smluvní dokument s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v 
Liberci, o zajištění archeologického dohledu a výzkumu pro akci „Revitalizace 
Soukenného náměstí v Liberci“  v roce 2012, kdy bude probíhat oprava povrchů 
komunikací vč. sadových úprav.  

         T: neprodleně 
 

368/2012 Prodej 24 ks revolverů Colt King Cobra 357   

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít smlouvu o 
prodeji zbraní s firmou Army Arms, s. r. o. za dodržení všech podmínek 
uvedených v zákoně o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky MML, zajistit navýšení 
rozpočtu městské policie o částku získanou prodejem uvedených zbraní formou 
návrhu do rozpočtového opatření Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

178/2012 IOP 06 - schválení vypsání veřejné zakázky - Technologické centrum 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
 
- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže IOP 06 - Technologické 

centrum 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 

 

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,  
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele energií s firmou WARMNIS spol. 
s r.o., Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6. 

                 T: neprodleně
 

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 

 

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 

 

803/2012 Operační plán zimní údržby komunikací 2011 – 2012 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,   
 
2. zajistit klimatickou studii pro umístění meteohlásek ve městě Liberci v celkové 
pořizovací hodnotě do 80.000,- Kč bez DPH a dále vhodným, způsobem informovat o 
výsledcích studie Radu města Liberce 

                                                                                                              Termín: 03/2012 
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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 

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

 

 
  

Částečně jsou splněna usnesení: 
  

344/2012 Přeshraniční školka Hirschfelde – Liberec 

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
- předložit radě města návrh zadávacích podmínek na zpracovatele projektové 

dokumentace 
                                                                                                                        T: 05/2012 

Materiál bude předložen na 12.RM dne 19.6.2012.  

Nový kontrolní termín 06/2012. 

 

 
313/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
    s Fouskovou Hanou, 
    se Svobodou Zdeňkem, náhradníkem je Bezucha Jakub, 
    s Crhovou Markétou, náhradníkem je Bili Pavel 
                                                                                                                     T: květen 2012 

Pan Svoboda se do dnešního dne po vyzvání nedostavil k podpisu smlouvy. 

Nový kontrolní termín – 06/2012 
  
  
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
322/2012 Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení "Zavedení korporátního a 

procesního řízení a dále SW nástroje pro tvorbu a správu procesního 
modelu" na dodavatele služeb v rámci rozšířených aktivit projektu 
"Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či 
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založených organizacích" financovaného z OP LZZ 

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

                         T: ihned 

Výsledek výběrového řízení bude předložen na 12.RM dne 19.6.2012. 

Nový kontrolní termín - 06/2012 

 
  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

685/2011 Obchodně průmyslová zóna Sever – úprava odvodnění a oprava kaskády

Plánovací smlouva 

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

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

          KT: 05/2012  

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena  

kolaudace těchto staveb. 

Nový kontrolní termín - 01/2013
  
46/2012 Záměr - přijetí daru  

Rochlice u Liberce, obec Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4) po schválení přijetí daru části p. p. č. 1558/3 včetně příslušenství v k. ú. Rochlice  
u Liberce, obec Liberec od společnosti Interma, akciová společnost, se sídlem  
Masarykova 522/12, 460 01 Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření  
příslušného smluvního dokumentu.  

                                                                                                 T: 05/2012 - kontrolní 
 

330/2012 

  

Záměr Statutárního města Liberec 

Provozování farmářských trhů před obchodním domem Fórum 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. předložit návrh „Smlouvy o spolupráci při organizaci farmářského trhu“ v Liberci  

před obchodním domem Fórum, se společností Forum Liberec s.r.o., IČ: 27643191 
se sídlem Vršovická 1527/68b, 110 00 Praha 10 ke kontrole a případným dalším  
úpravám na právní odbor 

             Termín: 05/2012  
2. po projednání návrhu „Smlouvy o spolupráci při organizaci farmářského trhu“  

v Liberci před obchodním domem Fórum právním odborem, předložit tuto smlouvu  
ke schválení radě města 
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                Termín: 05/2012 

Návrh smlouvy odborem právním neschválen. Připravuje se nový návrh. 

Nový kontrolní termín - 07/2012
  
413/2012 Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
2. předložit veškeré nabídky radě města a následně zastupitelstvu města 

    

Nový kontrolní termín - 30.6.2012     

 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
356/2012 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: 09/2012 

 
167/2012   Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín –  

                  Chrastava úsek 0,000 – 0,771 “ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

c) zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                                           T: 03/2012 

Připraveno k podpisu na KÚ. 
Nový kontrolní termín - 07/2012 

 
242/2012 Zrušení komise pro rozvojové projekty a výběr investorů 

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

                                                                                                      T: 7. schůze RM 2012 
 

Politické kluby připravují návrhy členů do komise. 

Nový kontrolní termín - 09/2012 
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Nesplněna jsou usnesení: 
 

313/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Petře Svatoňové, vedoucí odboru humanitního, 
 

 

2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
    s Štumpfem Zdeňkem, náhradníkem je paní Bílá Helena 
                                                                                                                    T: květen 2012 

                          Vypustit ze sledování – pan Štumpf umístěn v DD, paní Bílá byt odmítla 
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