
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2012 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

  

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Bc. M. Rosenbergová, v. r. 
primátorka města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2012 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 249/2012, 250/2012, 211/2012, 251/2012, 247/2012, 

176/2012, 177/2012, 246/2012, 293/2012, 294/2012, 248/2012, 123/09  
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a s vypuštěním termínu kontroly: u usnesení č. 191/2012 - druhá strana odstoupila od smlouvy. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci říjen, listopad, prosinec 2012 

 

V měsíci  ř í j n u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení 

  
159/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení  
    schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli 
                                                                                                                     T: 10/2012 

 
214/2012 Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního 

fondu Statutárního města Liberec pro 3. kolo 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu v 3. 

kole 2012 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
                                                                                                                 T: neprodleně

 
 

203/2012 Plánovací smlouva - Řetízková  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
a) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                      T: 10/2012 

 

204/2012 Plánovací smlouva - úprava křižovatky ulic U Močálu x Na Jezírku  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
a) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                      T: 10/2012 

 

210/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Libora Jůzy 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 23 měsíců s panem Liborem 
Jůzou.  
                                                                                                                           T: ihned

 
213/2012 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. 
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výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
                                                                                                                  T: neprodleně

                                                                                            

216/2012 Změna usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 
Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převody finančních prostředků pro 
školské příspěvkové organizace dle důvodové zprávy. 

                                                                                            Termín: neprodleně 
 

217/2012 Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu 
Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem 
Liberec 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit v rámci 
nejbližšího rozpočtového opatření převody finančních prostředků pro Divadlo F. X. 
Šaldy a ZOO Liberec dle důvodové zprávy. 
                                                                                                        Termín: neprodleně 

 

223/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  
                                                                                                        Termín: neprodleně 

 

215/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 4. kole roku 2012 na 
jednorázové, náborové a propagační akce v termínu od 1. listopadu 2012 
do 28. února 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec  
                                                                                                                  T: neprodleně

218/2012 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu "Přeshraniční spolupráce a 
výměna zkušeností při prezentaci památek" 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 
                                                                                                                  T: neprodleně 
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227/2012 Návrhy k pořízení 69. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit informování žadatelů jednotlivých návrhů a doporučit jim sledování procesu 
pořízení nového územního plánu města Liberec. 

    Termín: neprodleně
 

228/2012 Schválení podnětu pro pořízení strategické změny územního plánu města 
Liberec - změna č. 70 územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 70. změny územního plánu města 
Liberec. 

    Termín: neprodleně
 

230/2012 Revitalizace Lázní - přijetí účelové dotace Libereckého kraje na způsobilé 
výdaje projektu 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvních dokumentů. 

                  T: 10/2012

 
231/2012 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na 

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

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

               T: říjen 2012

 
232/2012 Liberecký kraj - smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z 

rozpočtu Libereckého kraje - interiéry 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvních dokumentů. 

                  T: 10/2012

 
233/2012 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 

život v Liberci  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
 
1. zajistit aktualizaci indikativního seznamu předmětného integrovaného plánu a 

tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli dotace 
                                                                                                                           T: ihned
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

114/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních  

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit přípravu a realizaci akce „Botanická zahrada - výměna prvků automatické 
regulace prostředí v expozičních sklenících“. 
                                                                                                        Termín: neprodleně 

 
 

196/2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního

města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání SML - 2. kolo roku 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit seznámení všech žadatelů 
2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 
71/2012 Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - 

Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
a) po schválení plánovací smlouvy „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín -

Chrastava úsek 0,000 - 0,771“, zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního 
dokumentu 

                                                                                                                      T: 03/2012 
 

165/2012 Soukromá hotelová škola Hergessel, spol. s. r.o. - využití předkupního 

práva 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, provést veškeré úkony spojené s 
využitím předkupního práva a s převodem nemovitosti do majetku statutárního 
města Liberec. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 
 
 

 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

 
177/2012 Uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním 

městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S 

group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. a bezplatném 

převodu víceúčelového sportovního hřište na Statutární město Liberec 
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dle této smlouvy 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 

 
 
 
 

Smlouva znovu předložena do RM i ZM - již je podepsána ze strany S group, v současné 
době je k podpisu u paní primátorky; Nový kontrolní termín - 01/2013 

 

 
 
Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  

 
191/2012 Plánovací smlouva - Hynaisova 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 
1. po schválení plánovací smlouvy „Hynaisova“, zajistit oboustranný podpis 

uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                      T: 10/2012 

Druhá strana odstoupila od smlouvy. 
 
 
 
 

Nesplněna jsou usnesení: 
 

211/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Pavla Vykoukala 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců s panem Pavlem 
Vykoukalem.  
                                                                                                                           T: ihned  

p. Vykoukal se po 2 výzvách, nedostavil k podpisu dohody (návrh na el. platební poukaz) 
Nový kontrolní termín - 01/2013 
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V měsíci l i s t o p a d u 2012 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
243/2012 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 

1. zajistit přípravu a realizaci výše uvedené akce ve schválené finanční výši  
2,070.007,- Kč 

2. zajistit přípravu a realizaci výše uvedené akce ve schválené finanční výši  
192.217,- Kč 

    Termín: neprodleně

 
205/2012 Převzetí komunikace a VO - Staré Pavlovice 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu, 
 

a) po schválení přijetí daru „Převzetí komunikace a VO, p. č. 814/1, k. ú. Staré 
Pavlovice“ zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu.  
                                                                                                                       T: 11/2012

 

195/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
2.  zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně proplacení  
     schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli 

                                                                                                                       T: 11/2012

 
212/2012 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 

příspěvkové organizace 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis schváleného dodatku 
č.3 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace a předat podepsaný dokument ředitelce příspěvkové organizace. 

                  T: 11/2012

 
213/2012 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 

přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci II. 
výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
Statutárním městem Liberec a žadateli. 
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                  T: 11/2012

 
240/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 

prevence SML v rámci III. výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
                                                                                                                  T: neprodleně

                                                                                                         
248/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 

a) zaslat generálnímu řediteli UZSVM 

- žádost o prominutí pohledávky,  

 - žádost o uzavření dodatku ke smlouvě, který eliminuje riziko sankce z titulu 
zástavy 

Termín: ihned 
 

244/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  
                                                                                                         Termín: neprodleně

 
245/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 8 Statutárního města Liberec na rok 2012

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  
                                                                                                         Termín: neprodleně

 

246/2012 Prodej pozemků v areálu letiště Liberec - schválení ceny a formy prodeje 

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vyhlásit 
výběrové řízení na pozemky dle Přílohy č. 1  
                                                                                                           T: neprodleně 

 

252/2012 Žádost o.p.s. Středisko pro ranou péči Liberec o finanční příspěvek na 
poskytování sociální služby rané péče rodinám dětí se zdravotním 
postižením v Liberci na rok 2013 

1. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
v rozpočtu roku 2013 navýšení rozpočtové položky 5169 Nákup sociálních 
služeb pro liberecké občany o 980.000,- Kč  

 

241/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 5. kole roku 2012 na 
pravidelnou sportovní činnost mládeže 



 

 10

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec 
                                                                                                                  T: neprodleně

 
144/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 3. kole roku 2012 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací  
                                                                                                            T: listopadu 2012
 

229/2012 Schválení Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
darovací smlouvy. 
                                                                                                              T: listopad 2012 
 

 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

246/2012 Prodej pozemků v areálu letiště Liberec - schválení ceny a formy prodeje  

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrhy na strategické 
změny územního plánu za účelem přípravy záměrů prodeje nemovitého majetku. 
 

V současné době jsou vytypovávány pozemky. Předpoklad je, že do orgánu města bude 
předloženo v měsíci únoru. Nový kontrolní termín - 02/2013 
 

248/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 
ULB/6660/01/05 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré právní kroky k podpisu 
uznání dluhu včetně doložky    
                                                                                                                    Termín: ihned

 

3. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, v případě, že vznikne škoda, 
bezodkladně zahájit proces vymáhání náhrady škody po všech osobách, které svým 
zaviněným jednáním Statutárnímu městu Liberec škodu způsobili. 

 
  Nový kontrolní termín - 07/2013 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 

  
251/2012 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
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zajistit podpis smlouvy s obecně prospěšnou společnosti Člověk v tísni dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

Smlouva předána o.p.s. k podpisu. Nový kontrolní termín - 01/2013 
 

 
252/2012     Žádost o.p.s. Středisko pro ranou péči Liberec o finanční příspěvek na   

                    poskytování sociální služby rané péče rodinám dětí se zdravotním  

                    postižením v Liberci na rok 2013 

1. Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
humanitního, zajistit uzavření smlouvy s o.p.s. Středisko pro ranou péči Liberec v 
souladu se Směrnicí rady města č. 2/2012 RM o zadávání veřejných zakázek SML 

 
                        Udělení výjimky v 2. RM 2013. Nový kontrolní termín - 02/2013 
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V měsíci p r o s i n c i  2012 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města 
takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
196/2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo roku 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smluv o 
poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
Statutárním městem Liberec a žadateli 
                                                                                                            T: prosinec 2012

 

287/2012 Prominutí pohledávky a její účetní odpis 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o 
rozhodnutí zastupitelstva města ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 
262/17. 

            T: neprodleně 

 
288/2012 Dodatek ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové 

organizace 

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkové organizace      

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
zajistit podpis Dodatku č. 1 a majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. 
Šaldy Liberec primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou. 

            T: neprodleně 

 
289/2012 Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací, 

zřizovaných Statutárním městem Liberec 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatků a 
aktualizovaných majetkových příloh primátorkou města Bc. Martinou 
Rosenbergovou a jejich předání ředitelům školských příspěvkových organizací.  

       T: prosinec 2012 
 

240/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci III. výzvy roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně    



 

 13

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a 
žadateli. 

                                                                                                                     T: 12/2012 
 

107/2012 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj 
infrastruktury obce 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. 

                                                                                                                   T: 31.12.2012
 

290/2012 Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, 
příspěvkové organizace 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválenou aktualizovanou 
přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Liberec. 

            T: neprodleně 
 

225/2012 Výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového 
úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU      

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení Radě města ve 
funkci valné hromady obchodní společnosti SAL, s.r.o. ke schválení zřízení 
zástavního práva k nemovitostem: parcelní čísla a objekty na parcelách č. 
311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,3
11/40,311/41,311/43, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV č. 1278, k. ú. Horní 
Růžodol, obec Liberec ve vlastnictví obchodní společnosti města SAL s.r.o. a 
Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1 

                                                                                                    Termín: 31.12.2012    
 
2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, 

učinit právní kroky nutné k uzavření příslušných smluvních dokumentů  
                                                                                                    Termín: 31.12.2012    

 

226/2012 Zrušení zástavního práva Statutárního města Liberec na nemovitostech 
společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o. 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s jednateli SAL zajistit 
výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. 
                                                                                                  Termín: 31.12.2012      

 

237/2012 Návrh odpovědi na podnět občanů - Petice k dani z nemovitosti 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, 
odeslat odpověď jménem zastupitelstva města zástupci petičního výboru Mgr. 
Ondřejovi Markovi.                   
                                                                                                       Termín: 31.12.2012 
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248/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 
ULB/6660/01/05 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

b)  zařadit do rezervy návrhu rozpočtu pro rok 2013 částku na úhradu dluhu ve výši  
     6,000.000,- Kč 

                                                                                               Termín: 12/2012 
 

280/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 9 Statutárního města Liberec na rok 
2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  

                                                                                           Termín: neprodleně 
 

281/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 10 Statutárního města Liberec na rok 
2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2012.  

                                                                                           Termín: neprodleně 
 

282/2012 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 
2013 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na 
rok 2013 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zpracovat rozpočet Statutárního města 
Liberec za rok 2013.  

                                                                                           Termín: neprodleně 

 

215/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 ve 4. kole 
roku 2012 na jednorázové, náborové a propagační akce v termínu od 1. 
listopadu 2012 do 28. února 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací 
                                                                                                            T: prosince 2012 

 

238/2012 Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních termínů  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný Dodatek č. 1. ke 
Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/09/0082. 
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292/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt "Administrativní zajištění a řízení IPRM" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Smlouvy o poskytnutí 
dotace s číslem LB/1176/S na projekt „Administrativní zajištění a řízení IPRM“ 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

       T: prosinec 2012 

 
241/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 

Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012 v 5. Kole roku 
2012 na pravidelnou sportovní činnost mládeže 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního  

města Liberec včetně proplacení schválených dotací. 
                                                                                                            T: prosince 2012 

 

295/2012 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit aktualizaci indikativního 
seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli 
dotace. 
                                                                                                                          T: ihned

 
284/2012 
 
 
 

Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vyhlášení výběrových řízení na 
předložené majetkoprávní operace.             
                                                                                                                 T: neprodleně 

 

285/2012 Snížení cen budov a pozemků - výběrová řízení 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vyhlášení výběrových řízení dle 
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. 

            T: neprodleně 

22/2012 
       

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 
2012 

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, zajistit v 
součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění 
předložit zastupitelstvu města. 
                                                                                                       Termín: 31.12.2012 

 

 
 



 

 16

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
247/2012 TSML, a. s. - záměr prodeje společnosti 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. zveřejnit záměr na webu SML, ve Zpravodaji a inzerátem v odborném tisku  
                                                                                                        Termín: 31.12.2012 
 

ZM schválilo obrácený postup, a to - nejdříve zpracování zadávací dokumentace na poradce 
pro prodej společnosti TSML, a. s., a teprve následně proběhne inzerce na webu SML, 
Zpravodaji a v odborném tisku; Nový kontrolní termín - 30.6.2013 
 

  
 

 
  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
176/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání 
smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou. 
                                                                                               Termín: neprodleně 

Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 07/2013 
 

123/09 Prodej akcií ČSAD Liberec, a. s. 

primátorovi města, realizovat všechny kroky související s převodem akcií. 
                                                                                                                         T: 09/2009 

Nový kontrolní termín - 07/2013 

 

 
 
Částečně jsou plněna usnesení: 
 
249/2012 Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním 
žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
 
1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2013 částku ve výši 

1.159.930,- Kč 
2. zajistit uzavření dodatků s žadateli o poskytnutí dotace na provozní náklady na 

stravování. 

           T: prosinec 2012 

Splněno částečně z důvodu nezveřejnění rozpočtu na rok 2013. 
Nový kontrolní termín - 01/2013 



 

 17

 
250/2012 Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření smluv a dodatku o poskytnutí 

dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 
zřizovatelem není Statutární město Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
 
1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2013 částku ve výši 

721.500,- Kč 
2. zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol 
                                                                                                                T: prosinec 2012

Splněno částečně z důvodu nezveřejnění rozpočtu na rok 2013.                                       Nový 
kontrolní termín - 01/2013 

 
293/2012 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků v IPRM Liberec - Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis předmětného dodatku. 

           T: prosinec 2012 
Nyní na kontrole u právníků; Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
 

294/2012 Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace Rochlice - kamerový 
systém“ 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis Podmínek Rozhodnutí o 
přijetí dotace. 

           T: prosinec 2012 

 
Předloženo k podpisu, zatím nepodepsáno; nový kontrolní termín - 01/2013 
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