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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u:  
 
- plnění usnesení RM za měsíc listopad 2012 u usnesení č. 782/2012 - bod 2. a 3., 889/2012, 

673/2012, 105/2012, 558/2012, 863/2012, 868/2012, 927/2012, 933/2012, 296/2012, 123/2012, 
199/2012  

 
- plnění usnesení RM za měsíc prosinec 2012 u usnesení č. 135/2012, 1002/2012, 581/2012, 

207/2012, 563/2011, 969/2012, 986/2012 - bod 3. a 4., 846/2012, 893/2012, 1020/2012, 
998/2012, 614/2012, 88/2012, 1028/2012, 431/10 

 
 
 
 
 
 
 
Vypuštění ze sledování je navrženo u: 
 
- plnění usnesení RM za měsíc listopad 2012 u usnesení:  

č. 829/2012 - ukládací část (Bc. Novotnému) - zrušeno usnesením č. 940/2012 
č. 226/2012 - bod 1. - rekonstrukce budovy Uranu nebyla povolena  
 

- plnění usnesení RM za měsíc prosinec 2012 u usnesení: 
č. 226/2012 - bod 3. a 5. - rekonstrukce budovy Uranu nebyla povolena 
č. 829/2012 - bod 2. - zrušeno usnesením č. 940/2012   
č. 974/2012 - úmrtí ředitelky Jitky Mikešové dne 13. prosince 2012 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
listopad a prosinec 2012 

V měsíci  l i s t o p a d u  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
420/2012 Veřejná zakázka - "Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace 

autovraků" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci výše 
uvedené zakázky 

                                                                                                                             T: 11/2012 
 

576/2012 Sportovní areál Vesec – úhrada ceny za věcná břemena 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

2. zajistit prostřednictvím společnosti GAS SERVIS výškové vyrovnání stávajících 17 
ks pilířků plynovodních přípojek a to včetně následné provedení úhrady z položky 
odboru správy veřejného majetku a to položky Havarijní opravy komunikací 

                                                                                                                             T: 11/2012 
 

750/2012 Převzetí komunikace a VO - Staré Pavlovice 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po schválení přijetí daru „Převzetí komunikace a VO, p. č. 814/1, k. ú. Staré 
Pavlovice“ zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu 

                   KT: 11/2012 
 

782/2012 „Bánskobystrická - Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

 majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
předloženého návrhu „smluv“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů:  

 
1. „Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ s Telefónica Czech 

Republic, a.s. 

 
783/2012 „Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec“ - majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů:  
 
1. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a to mezi Libereckým 

krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (budoucí povinný), Telefónicou 
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Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
(budoucí oprávněný) a Statutární město Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec 1 (investor) s cenou věcného břemene 1.740,- Kč, které uhradí 
Statutární město Liberec  

                                                                                                           T: 11/2012 - kontrolní 
 
2. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ a to mezi Libereckým 

krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (budoucí povinný), a Statutární 
město Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (investor) 
s cenou věcného břemene 510,- Kč, které uhradí Statutární město Liberec                  

                                                                                                           T: 11/2012 - kontrolní 
 

830/2012 Havarijní stav lávky Letná - demolice nadchodu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2.  po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis  
     příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci  
    „Demolice lávky Letná, Liberec“ 
                                                                                                                      T: 30. 11. 2012 

 

831/2012 Jizerský potok - vyčištění koryta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

2.   po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis  
      příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce   
      „Jizerský potok - vyčištění koryta“ 
                                                                                                                      T: 30. 11. 2012 

 

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

Schválení výsledku řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení na  
     veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa - dodatečné      
     práce“ předložit k podpisu příslušný dodatek smlouvy o dílo se společností     
     COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261770052 a po  
     jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 
                                                                                                           T: 11/2012 - kontrolní 

 

833/2012 Matoušova - oprava komunikace - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2.   po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení  
      na veřejnou zakázku „Matoušova - oprava komunikace - dodatečné práce“             
      předložit k podpisu příslušný dodatek smlouvy o dílo se společností STRABAG,   
      a.s.; IČ: 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a po jejím  
      podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce 
                                                                                                           T: 11/2012 - kontrolní
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834/2012 Nerudovo náměstí - II. etapa - oprava komunikací - dodatečné práce 

Schválení výsledku řízení  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení  
      na veřejnou zakázku „Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa -   
      dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušný dodatek smlouvy o dílo se                  
      společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem:        
      Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 402 33 308 a po jejím podpisu průběžně      
      zajišťovat realizaci akce. 
                                                                                                           T: 11/2012 - kontrolní 

 
835/2012 Plánovací smlouva - Hybešova 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných  
     zakázek ke kontrole  
                                                                                                                             T: 11/2012 
 
3. zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                             T: 11/2012 

 

836/2012 Plánovací smlouva - Řadové domy Panorama 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

2. „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných    
           zakázek ke kontrole   

                      T: 11/2012
 
3. zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

                      T: 11/2012
 

839/2012 „Bánskobystrická - Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu. 
                                                                                                          T: 11/2012 - kontrolní

 

878/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
UPC ČR s.r.o., investora liniové stavby telekomunikačního kabelového 
vedení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu 
s přijatým usnesením požadovat zaplacení ceny za věcná břemena pro technickou 
infrastrukturu po UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, 
zastoupeného firmou Optotech, a.s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 před 
kolaudací stavby 
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                                                                                                                    Termín: listopad/2012
 

888/2012 Napojení pozemků ul. Sousedská OPZ Sever, Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zpracovat a 
odeslat investorovi, tedy společnosti Městská rozvojová, a.s. se sídlem Na Mlýnku 743, 
Liberec 12, zastoupenou panem Ing. Františkem Hanzlíkem stanovisko dle rozhodnutí 
Rady města Liberec. 

               T: neprodleně 
 

890/2012 Souhlas s provedením zajišťovacích prací svahu na pozemku p.p.č. 5127/2 
v k. ú. Liberec panem Kamilem Malým 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat pana 
Malého o přijatém usnesení rady města.  

                T: neprodleně
 

891/2012 Záměr dohody o prodloužení splatnosti faktur spol. TSML, a. s.   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek, společností TSML, a.s., předložit radě města 
Liberce ke schválení příslušné smluvní dokumenty. 

                                                                                                              Termín: listopad/2012
 

902/2012 Smluvní vztah mezi městem Liberec a společností ELTODO - CITELUM, 
s. r. o., 

Návrh společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., IČ: 25751018, se sídlem 
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 na úsporu nákladů a 
prodloužení smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služeb, 
nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 
ze dne 31.5.2006 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a spolu s advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. písemným sdělením informovat 
ELTODO - CITELUM, s.r.o., IČ: 25751018, se sídlem Praha 4, Novodvorská 
1010/14, PSČ 142 01 o přijatém usnesení rady města Liberce   

 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a spolu s advokátní kanceláří 

Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. zajistit realizaci přijatých usnesení rady 
města Liberce   

                         Termín: neprodleně
 

937/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady 
na území Statutárního města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území 
Statutárního města Liberec.                                                                                                  
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                                                                                                                       T: 30.11.2012
 

939/2012 Cyklostezka Jungmannova - majetkoprávní vypořádání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku: 
 

1. zajistit aby návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, byl předložen ke 
schválení zastupitelstvu města tj. právo zřídit a provozovat stezku pro chodce a 
cyklisty na části p.p.č. 583/1 ostatní plocha, který je ve vlastnictví Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace ve prospěch Statutárního města Liberec   

                                                                                                                            T: 11/2012
 

942/2012 Darovací smlouva - dětské hřiště Jáchymovská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, a to „Darovací smlouvy - dětské 
hřiště Jáchymovská“ mezi Teplárnou Liberec, a.s., a Statutárním městem Liberec ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek.  

                T: 30.11.2012
 

948/2012 Matoušova - oprava komunikace 

Konečné vyúčtování díla  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
Uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o se zhotovitelem stavby, společností STRABAG, a.s.; 
IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. 
                                                                                                                                T: ihned

 

950/2012 Kupní smlouva - Plynofikace 40 RD Vesec  

1. Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou 
infrastrukturu, předložit „Kupní smlouvu“ zastupitelstvu Statutárního města Liberec 
ke schválení 

                     T: 11/2012
 

952/2012 Změna znění dodatku č. 1 ke Smlouvě na zabezpečení odtahu, úschovy 
vozidel a ekologickou likvidaci autovraků 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve 
spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek podepsání Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou likvidaci autovraků. 

                                                                                                                 Termín: neprodleně 
 

953/2012 Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - I. etapa 

Konečné vyúčtování díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o se zhotovitelem stavby, společností COLAS CZ, a.s., se 
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261770052. 

                         T: ihned
877/2012 Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 
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Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření smlouvy o výpůjčce. 

           Termín: 11/2012
878/2012 Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na úpravu smluvních termínů Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. 
č. 7/09/0082 uzavřené s regionálním sdružením Euroregion Nisa k projednání 
zastupitelstvu města. 

                                                                                                                  Termín: 29.11.2012

 
929/2012 Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

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

                  Termín: 11/2012
 

880/2012 Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových 
rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2013      

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předání Anketního dotazníku 
k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských 
památkových zón (MPZ) na rok 2013 Ministerstvu kultury České republiky 
k projednání a navržení státní finanční podpory pro rok 2013. 

                                                                                                                  Termín: 15.11.2012

 
857/2012 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod body I., II a III. ke schválení zastupitelstvu 
města. 
                                                                                                                       T: 29.11.2012

 
897/2012 Majetkoprávní operace 

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

                T: 29.11.2012

 
772/2012 Stanovení kapacity Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 

166/27, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení.      
           
                                                                                                                    
                                                                                                                   T: listopad 2012 

                                                                                                
904/2012 Žádost o schválení záměru pořízení koncertního klavíru pro potřeby 

Základní umělecké školy, Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele Základní umělecké školy, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace. 
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                                                                                                                       Termín: ihned 
 

905/2012 Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
Statutárním městem Liberec 

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

                         T: ihned

 
906/2012 Platový výměr Mgr. Evy Bambuchové, pověřené zastupováním funkce 

ředitelky Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové 
organizace 

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

                         T: ihned

 
907/2012 Nový platový výměr ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 

příspěvkové organizace - změna usnesení 

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

 

908/2012 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se vymezují 
školské obvody spádových základních škol v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit návrh této vyhlášky 
Zastupitelstvu města Liberec k projednání. 

                                                                                                                    T: 29.11.2012 
Schváleno v ZM dne 13.12.2012  
 

909/2012 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, předložit materiál do zastupitelstva 
města.                                                                                             T: 29.11.2012 

Schváleno v ZM dne 13.12.2012 

 
910/2012 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, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 
                                                                                                                       T: 29.11.2012

 
912/2012 Petice za zachování tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a udržení 

kvalitní výuky na Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88 - návrh 
odpovědi 
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit odeslání odpovědi.  

                T: neprodleně

 
913/2012 Kritéria pro poskytování odměn ředitelům kulturních příspěvkových 

organizací 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, postupovat v souladu se 
schválenými kritérii pro poskytování odměn ředitelům kulturních příspěvkových 
organizací. 

                T: neprodleně

 
914/2012 Veřejná zakázka „MŠ Sedmikráska - oprava klempířských prvků" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci veřejné 
zakázky „MŠ Sedmikráska - oprava klempířských prvků" prostřednictvím zhotovitele 
KLEIZ, s. r. o., se sídlem Dlouhá 55, 463 12 Liberec 25, IČ: 62740792.  

                T: neprodleně 
 

915/2012 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 2,070.007,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

                T: 29.11.2012
 

916/2012 Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací - změna 
usnesení ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011, č. 59/2012 ze dne 29. 3. 2012 a č. 
157/2012 ze dne 28. 6. 2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh změny - zrušení 
čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací v celkové výši 3,600.000,- Kč dle důvodové zprávy 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                                  Termín: 29.11.2012  
 

917/2012 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 192.217,- Kč 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                                    T: 29.11.2012 
 

894/2012 Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě 
č. 7004/06/0026 mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní 
areál Liberec, s. r. o. 

a) Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi Statutárním městem 
Liberec a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

                                                                                                                       T: 30.11.2012
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b) Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomky 

zařadit do rozpočtu města na rok 2013 částky: 
nájem SAL    40,895.296,-  Kč 
splátka SAL               33,010.756,-  Kč 

                                                                                                                       T: neprodleně

 

861/201 Vydání historického majetku města - pozemky p. č. 869 a 870, k. ú. 
Cetenov 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
podniknout příslušné kroky směřující k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví města.

                T: neprodleně

 
808/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek o prodloužení o 6 měsíců ke smlouvě ubytování nízkého standardu:

 s Neureiterovou Andělou 
                                                                                                                   T: listopad 2012
 
2. Uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
       s Klajlem Františkem, Burdovou Jarmilou, Strakovou Miluší 
                                                                                                                   T: listopad 2012 

 
3. Uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě zvláštního určení (DPS) dvojice: 

s Kašparovými Věrou a Miloslavem, Kuklovými Janou a Janem 
                                                                                                                   T: listopad 2012 

 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení (BB - upravitelný) 
       s Horákovou Janou 
                                                                                                                   T: listopad 2012 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
       s Ing. Hejnovou Monikou, Veverkou Alešem 
                                                                                                                 T: listopad 2012
  
6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby: 

 s Urbanovou Kateřinou 
                                          T: listopad 2012 

 
7. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní do úpravy: 

 s Horákem Pavlem, Jevickou Petronelou, Vihanovou Terezou 
 

8. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
        s Jechovou Simonou, Růžičkou Jaroslavem 
                                                                                                                   T: listopad 2012 

 
9. Uzavřít pokyny na byty s věcně usměrňovaným nájemným: 

s Vanišovou Milenou, Džobákem Václavem 
                                                                                                                   T: listopad 2012
          

869/2012 Výpověď z nájmu 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního,
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zaslat výpověď z nájmu uživatelům do vlastních rukou.  

            T: listopad 2012

                                                                                               
870/2012 Nájemní smlouva na byt v objektu Na Žižkově 101/9, Liberec 6 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
uzavřít nájemní smlouvu na byt v objektu Na Žižkově 101/9, Liberec 6 na dobu určitou 
do 31.3.2013. 

            T: listopad 2012

 
871/2012 Souhlas zřizovatele s přijetím darů pro Centrum zdravotní a sociální péče 

Liberec, příspěvkovou organizaci 

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
humanitního, seznámit Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím 
Rady města Liberec. 

                         T: ihned
                                                                                     

872/2012 Dodatek č. 3 a č. 4 k mandátní smlouvě č. 11/10/0027 mezi Statutárním 
městem Liberec a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková 
organizace 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího humanitního odboru, 
uzavřít dodatky č. 3 a č. 4 k mandátní smlouvě č. 11/10/0027 mezi Statutárním městem 
Liberec a Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkovou organizací.                  

            T: listopad/2012

                                                                                                        
873/2012 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 

prevence SML v rámci III. výzvy roku 2012 

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

                T: 29.11.2012
                                                                                      

874/2012 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec 
v roce 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 
2012 zastupitelstvu města. 

                T: 29.11.2012

                                                                                   
921/2012 Schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 

organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

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

                T: neprodleně
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922/2012 Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 

o. s. 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

                T: neprodleně
                                                                                      

925/2012 Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Romodrom 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s občanským sdružením Romodrom dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

                T: neprodleně

 
926/2012 Jmenování nového člena správní rady společnosti Komunitní práce 

Liberec, o. p. s.  

Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, 
o. p. s.   

Kláře Tekelyové, DiS., ředitelce společnosti, zajistit změnu v rejstříku obecně 
prospěšných společností.  

                     T: 11/2012
                                                                                        

931/2012 Zajištění realizace výběrového řízení na zakoupení nových kogeneračních 
jednotek - úprava ceny 

Rada města po projednávání ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál 
Liberec, s.r.o., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 27075397 

 p o v ě ř u j e  

1. jednatele Sportovního areálu Liberec, s. r. o., (dále jen SAL) k zajištění realizace 
výběrového řízení na dodavatele akce: „výměna kogeneračních jednotek“ a zajištění 
financování z rozpočtu SAL dle propočtu investičních nákladů z projektové 
dokumentace za maximální částku 11,5 mil. Kč vč. DPH a dle plánu 
předpokládaných příjmů a výdajů SAL, s. r. o., pro období 2012 - 2015 s tím, že 
zadávací dokumentace umožní variantní dodávku (nové zařízení nebo repasované 
zařízení). 
                                                                                                                T: neprodleně 

 
932/2012 Výpověď smlouvy o nájmu číslo 0012/09/0038 mezi Statutárním městem 

Liberec a společností Sport and Fun Liberec, s.r.o. 

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního 
ruchu zaslat uvedené společnosti výpověď ze smlouvy o nájmu číslo 0012/09/0038 mezi 
Statutárním městem Liberec a společností Sport and Fun Liberec, s.r.o.  

                T: neprodleně

 
955/2012 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 

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

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotace ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                T: 29.11.2012
                                                                                       

892/2012 Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich 
doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ 
pro volby prezidenta republiky ve dnech 11.1. a 12.1.2013; případné II. 
kolo ve dnech 25.1 a 26.1.2013 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka magistrátu města, podpisem smlouvy. 
                                                                                                                       T: 30.11.2012

 
903/2012 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh obecně závazné vyhlášky 
k projednání zastupitelstvu města.  

                T: 29.11.2012
 

944/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky pro rozvoj dopravu a technickou infrastrukturu, 
předložit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem ve městě Liberci na 10. jednání zastupitelstva města. 

                T: 29.11.2012
 

954/2012 Změna v personálním obsazení člena kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tuto změnu k projednání v 
zastupitelstvu města. 

                T: 21.11.2012
 

957/2012 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. ledna 2013 
občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva města 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Zastupitelstvu města Liberec 
tento návrh ke schválení na jeho 10. zasedání dne 29. listopadu 2012. 
 

Návrh předložen, ale návrh usnesení nebyl schválen. 
 

959/2012 Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 
2013 
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit časový plán a obsah činnosti rady města na rok 2013 zastupitelstvu města na 
vědomí a časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na rok 2013 k projednání a 
ke schválení zastupitelstvu města v podobě otevřeného materiálu. 

                T: 29.11.2012
 

864/2012 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávních operací pod bodem II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 
 
 

875/2012 Nové názvy ulic 10/2012 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
předložit materiál „Nové názvy ulic 10/2012“ ke schválení do zastupitelstva města.   

                                                                                                                  Termín: neprodleně

 
876/2012 Vyjádření k Územní studii "Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce 

z území za Ještědským hřbetem" 

Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění tohoto 
stanoviska u Libereckého kraje jako pořizovatele Územní studie v termínu do 
9.11.2012. 
      

 
934/2012 Vydání 49. B změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál 49. B změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                             Termín: do 29.11.2012

 
935/2012 Návrh zadání 68. A změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 68. 
A změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                             Termín: do 29.11.2012

 
936/2012 Návrh zadání 68. B změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 68. 
B změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

                                                                                                             Termín: do 29.11.2012

 
493/2012 Projekt změny ekonomického informačního systému Statutárního města 

Liberec 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit v součinnosti s Libereckou IS a.s. 
veškeré potřebné úkony vyplývající z předloženého materiálu pro zahájení projektu a 
informovat radu města o postupu v projektu. 

                                                                                                                  Termín: 20.11.2012

Projekt „Změna ekonomického informačního systému Statutárního města Liberce“ byl 
zahájen - byli jmenováni členové pracovního týmu. V rámci projektu již byla vypracována 
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a zveřejněna zadávací dokumentace projektu. Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena 
na pondělí 14.1. 2013. Zadávací dokumentaci si k 17.12.2012 stáhlo z profilu zadavatele 
28 potencionálních dodavatelů. 

 

585/2012 Projekt elektronické řídící kontroly - softwarová podpora schvalovacích 
procesů 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit veškeré potřebné úkony 
vyplývající z předloženého materiálu pro zahájení projektu a informovat radu města o 
postupu v projektu. 

           T: do 20.11.2012

Projekt „Elektronická řídící kontrola“ byl zahájen - byli jmenováni členové pracovního 
týmu. V současné době projektový pracuje na vypracování zadávací dokumentace.  

 

88/2012 Plán konkrétních kroků k zefektivnění provozování a využívání 
informačního systému MML prostřednictvím zapojení zaměstnanců 
Magistrátu města Liberec v roce 2012 

1. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit schválený plán 
konkrétních kroků k zefektivnění provozování a využívání informačního systému 
SML prostřednictvím osob, jejichž odpovědnost za realizaci jednotlivých kroků je 
uvedena v usnesení Rady města 

                                                                                                                       T: 31.12.2012 

Konkrétní kroky k zefektivnění provozování a využívání informačního systému SML byly 
zapracovány do směrnice tajemníka č. 12T („Provoz IS MML“). Směrnice bude vydána 
v platnost během měsíce ledna 2013. 

 
3.   Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zaměstnance MML  
      s plánem konkrétních kroků k zefektivnění provozování a využívání informačního     
      systému SML. 

 

Konkrétní kroky k zefektivnění provozování a využívání informačního systému MML byly 
zapracovány do směrnice tajemníka č. 12T („Provoz IS MML“). S touto směrnicí byli 
všichni vedoucí odboru seznámeni na pracovní poradě dne 17. 12. 2012. Současně byli 
všichni vedoucí odborů požádáni o připomínkování této směrnice. 

 
 

864/2012 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávních operací pod bodem II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

923/2012 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, řešení úpravy rozpočtu  
 
2. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení 

zastupitelstvu města 
                                                                                                                       T: 29.11.2012

 

924/2012 Žádost o.p.s. Středisko pro ranou péči Liberec o finanční příspěvek na 
poskytování sociální služby rané péče rodinám dětí se zdravotním 
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postižením v Liberci na rok 2013 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, řešení úpravy rozpočtu  
 
2. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit žádost o.p.s. Středisko pro 

ranou péči Liberec zastupitelstvu města ke schválení. 

                T: 29.11.2012
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
666/2012 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1.  zajistit předložený návrh majetkoprávní operace směna p.p.č. 25/14 o výměře 
     1 m2, ostatní plocha a komunikace a p.p.č. 25/12 o výměře 8 m2 ostatní plocha 
     a komunikace oba v k. ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, které jsou ve 
     vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které budou směněny za p.p.č. 
     5977/20 o celkové výměře 74 m2

 ostatní plocha a komunikace v k. ú. Liberec, 
     obec Liberec, který je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, ke schválení 
     zastupitelstvu města 
                                                                                                                     T: 09/2012

 
668/2012 "Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků" 

Schválení výsledku výběrového řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

4.  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
     otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Odtah a 
     úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků“, předložit k podpisu 
     příslušnou smlouvu s vítězem tohoto řízení, se společností HELICAR a.s. IČ: 
     254 05 969, se sídlem: Doubská 997, 460 06 Liberec. 
                                                                                                                     T: 09/2012

 

743/2012 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města 
Liberec 

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

           T: říjen 2012
 

736/2012 DRUVT COMP spol. s. r. o. - Nájemní smlouva na nebytové prostory

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

735/2012 Euroregion Nisa - žádost o úpravu smluvních termínů 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit návrh na úpravu smluvních termínů Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 
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reg. č. 7/09/0082 uzavřené s regionálním sdružením Euroregion Nisa k projednání 
zastupitelstvu města. 
                                                                                                         Termín: 27.9.2012

 
730/2012 Veřejná zakázka „ZŠ Oblačná - výměna střešní krytiny“ - udělení 

výjimky z věcné působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání 
veřejné zakázky „ZŠ Oblačná - výměna střešní krytiny“ formou přímého oslovení 
více dodavatelů. 
                                                                                                                T: neprodleně 

 
289/2012 Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit radě města schválení ceny a formu prodeje pozemků v areálu letiště Liberec. 

                 T: 19.6.2012 
 
Materiál předložen 19. RM 20.11.2012 
 

731/2012 Veřejná zakázka „Malé Divadlo - výměna střešní krytiny“ - udělení 

výjimky z věcné působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání 
veřejné zakázky „Malé Divadlo - výměna střešní krytiny“ formou přímého 
oslovení více dodavatelů. 
                                                                                                                T: neprodleně 

 

732/2012 Veřejná zakázka „Vybavení interiéru MŠ Čtyřlístek“ - udělení 

výjimky z věcné působnosti 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání 
veřejné zakázky „Vybavení interiéru MŠ Čtyřlístek“ formou přímého oslovení více 
dodavatelů. 
                                                                                                                T: neprodleně 

 

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

                   2012    

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

 
 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 

  
863/2012 Záměr pronájmu areálu bývalé SHŠ Hergesell 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vypracování potřebné nájemní 
smlouvy, vyvěšení na úřední desce a předložení materiálu do rady města.  

                                                                                                                   Termín: 20.11.2012
Znovu do ZM v lednu ohledně předkupního práva do nájemní smlouvy. 
Nový kontrolní termín – 02/2013 
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927/2012 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice rady města Liberec č. 2/2012 RM k 
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
seznámit zástupce občanských sdružení Advaita a Most k naději s rozhodnutím rady 
města a zajistit podpis smluv o poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy. 

                          T: ihned
Smlouvy připraveny k podpisu. Nový kontrolní termín - 02/2013 
 

933/2012 Revokace usnesení č. 603/2012 z 6. mimořádné schůze rady města - 
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 souhlas s uzavřením 
smlouvy v novém znění 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření Smlouvy 
o bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou 
jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. 
o., v novém znění zastupitelstvu města Liberec. 

                 T: 29.11.2012
Smlouva je na podpisu u S group. Nový kontrolní termín - 01/2013 
 

88/2012 Plán konkrétních kroků k zefektivnění provozování a využívání 
informačního systému MML prostřednictvím zapojení zaměstnanců 
Magistrátu města Liberec v roce 2012 

2. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, postupně měnit a doplňovat 
příslušné vnitřní směrnice MML (např. Provozní řád IS SML, Organizační řád, …) 
případně pracovní náplně konkrétních pracovníků MML o výše uvedené systémy a 
změny v termínech jejich realizace uvedených v usnesení rady  

            T: 31.12.2012 

   
Směrnice tajemníka č. 12T je připravena k vydání. Směrnice bude vydána v platnost během 
měsíce ledna 2013. Následně budou průběžně měněny příslušné pracovní náplně konkrétních 
pracovníků MML. Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
 

  

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

782/2012 „Bánskobystrická - Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

 majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
předloženého návrhu „smluv“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů:  

 
1. Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 522/1 v k. ú. Rochlice, obec Liberec, 

který je ve vlastnictví Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.,  
2. Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 619/1 v k. ú. Dolní Hanychov, obec 
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Liberec, který je ve vlastnictví  FITHAM, s.r.o.   
                                                                                                             T: 11/2012 - kontrolní 
 

Body č. 2 a 3 v jednání. Nový kontrolní termín - 03/2013 
 

889/2012 Kunratická, zřízení chodníku - přeložka kabelů nízkého a vysokého napětí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu. 

                                                                                                                 T: 11/2012 - kontrolní 
Smlouva připravena k odsouhlasení. Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
105/2012 IPRM Rochlice - kamerový systém 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. ve spolupráci s Městskou policií realizovat projekt „Revitalizace Rochlice - kamerový 

systém“  
                                                                                                                               T: 11/2012 

Průběžně plněno, z důvodu klimatických podmínek posunut termín realizace.  
Nový kontrolní termín - 07/2013 

 
558/2012 Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby – "Centrum aktivního 

odpočinku" 

2. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
       zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele 
       stavby po schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Centrum aktivního 
       odpočinku Lidové sady“ v zastupitelstvu města 
                                                                                                                               T: 09/2012 

 
Probíhá hodnocení výběrového řízení. Hodnotící komise vyzvala uchazeče k doplnění nabídek, 
nově zasedne komise v lednu. Nový kontrolní termín - 02/2013 
 

868/2012 Veřejná zakázka „ZŠ Lesní - havárie plotové podezdívky“ 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
zajistit realizaci veřejné zakázky „ZŠ Lesní - havárie plotové podezdívky“ prostřednictvím 
zhotovitele INTERMA, a. s., dle schváleného financování uvedeného v důvodové zprávě. 
                                                                                                                           T: neprodleně

Plněno průběžně, nový kontrolní termín - leden 2013 
 

  
  

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

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

Věcný harmonogram převodů hřbitovů 

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

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

196 a) OZ na stanovení ceny předmětu převodu a následné zajištění znaleckého 
posudku 

                                                    Termín: průběžně - kontrolní termín 10/2012 
   
2.  Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, 

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

                                                      Termín: průběžně - kontrolní termín 10/2012 
 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín - 02/2013 
 

296/2012 Založení projektu „Ocenění hodnoty společností s podílem města a 

jejich využití“ 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, informovat Radu města Liberce o 
postupu v projektu a všech učiněných podstatných ujednáních a podmínkách 
v intervalu dvou měsíců. 
                                                                                                                   T: 30. 6. 2012

 
Čeká se na dodání dalších ocenění společností; nový kontrolní termín - 30.6.2013 
 

123/2012 Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

zpřísnit pravidla pro omezení hazardu 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
provést vyhodnocení stávajících opatření a návrhy na doporučení komise. 
                                                                                                       T: do 30. 6. 2012 

 
Probíhají jednání k tomuto tématu; nový kontrolní termín - 31.3.2013 
 

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 

 
Náměstek Ing. Rutkovský vede jednání ohledně směny pozemků. 
Nový kontrolní termín - 02/2012 
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Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  
 

829/2012 Založení projektů  

Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec  

Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem strategického rozvoje a dotací zajistit podklady pro uplatnění žádosti o 
dotaci v rámci XLII. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR oblast podpory 6.6   

           KT: 23.11.2012 
Ukládací část zrušena usnesením č. 940/2012 
 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vypracování projektové dokumentace v maximálně finančně úsporné variantě 
opravy obvodového pláště budovy Uranu     
                                                                                                T: 11/2012

 

 Vypustit bod č. 1 - rekonstrukce budovy Uranu nebyla povolena. 
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V měsíci  p r o s i n c i  2012  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
737/2011 Posouzení vestavby jižní tribuny fotbalového stadionu U Nisy a návrh 

dalšího postupu při odstranění zjištěných závad  

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
1. realizovat měření pohybu v trhlinách a stanovení příčin vzniku trhlin     

v konstrukcích vestavby kanceláří a zázemí v tribuně fotbalového stadionu U Nisy 
v rozsahu dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu 

          T: 12/2012 
 
 
3.   vhodným způsobem informovat radu města o měření pohybu v trhlinách a  

stanovení příčin vzniku trhlin v konstrukcích vestavby kanceláří a zázemí 
v tribuně fotbalového stadionu U Nisy   

          T: 12/2012 
Převedeno odboru sportu a cestovního ruchu 

 
 

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

I. etapa  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci  

akce včetně zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

              T: 12/2012 
3. zařadit realizaci I. etapy akce do plánu odboru správy veřejného majetku na rok  

2012 a nárokovat z rozpočtu města Liberce na rok 2013 finanční prostředky na 
doplatku ceny díla 

              T: 12/2012 
 

134/2012 "Matoušova - oprava komunikace" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci  

akce včetně zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

              T: 12/2012 
3.    prověřit možnost zařazení cyklostezky do komunikace Matoušova  

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

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2.   uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci  
      akce včetně zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

              T: 12/2012 
3. zařadit realizaci I. etapy akce do plánu odboru správy veřejného majetku na rok  

2012 a nárokovat z rozpočtu města Liberce na rok 2013 finanční prostředky na 
doplatku ceny díla. 

              T: 12/2012 
 

228/2012 Změna technologie vedení pasportů SML v dikci odboru správy 
veřejného majetku 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
2. zajistit realizaci změny technologie vedení pasportů a vhodným způsobem 

informovat radu města o dokončení akce 
                                                                                                                     T: 12/2012 

 

565/2012 Záměr RWE přesun regulační stanice plynu v Lidových sadech 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajištění vynětí části pozemku ppč.: 3213 v k. ú. Liberec z registrace významného 
krajinného prvku park P. Bezruče – Lidové sady vyhlášeného OŽP MML č. j.: 
OŽP/938/246.6/96/OZ - Hy ze dne 3.4.1996 

                                                                                                            Termín: 08/2012 
2. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku oddělením majetkové evidence a 

dispozic zajistit oddělení nezbytné části pozemku ppč.: 3213 v k. ú. Liberec (pod 
STK PR Lidové sady) vč. obslužného prostoru stanice a dále zajistit veškeré 
nezbytné administrativní úkony spojené s majetkoprávním vyrovnáním mezi RWE 
a.s. a SML 

                                                                                                            Termín: 12/2012 
 
3. v souladu s interními předpisy Statutárního města Liberce zajistit po realizaci 

přemístění plynovodního řadu opravu asfaltového komunikačního pruhu mezi 
tramvajovým tělesem a chodníkem v dotčeném úseku, stavební úpravu spočívající 
v opravě stávající dopravně bezpečnostně nevyhovující tramvajové zastávky u 
Domu dětí a mládeže a úprava komunikační propojky mezi komunikacemi Alšova 
a Masarykova 

                                                                                                            Termín: 12/2012 
 

570/2012 Soukenné náměstí - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM), 
 
2.  v souladu s uzavřeným dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo zajistit realizaci akce    
     „Revitalizace Soukenného náměstí“ 

              T: 12/2012 

 
579/2012 Zóny placených parkovacích zón ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s Městskou policií Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s. 
vést jednání za účelem úpravy stávajícího smluvního vztahu, kterým by se zrušil 
stávající závazek o průměrné míře respektovanosti a nahradil by se novým systémem 
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kontroly nad správou, provozem a kontrolou respektovanosti, a navrhnout možné 
rozšíření parkovacího systému.   

     Termín: 12/2012 
 

679/2012 Oprava opěrné zdi – Oblačná ul. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijetým usnesením rady města Liberce realizovat projektovou 
dokumentaci opravy opěrné zdi na ul. Oblačné. 
                                                                                                            Termín: 12/2012 

 

780/2012 Soukenné náměstí - dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM): 
 
1. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo zajistit realizaci akce 

„Revitalizace Soukenného náměstí“.  

              T: 12/2012 
 

829/2012 Založení projektů  

Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec  

Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec 

Rada města po projednání 

  s c h v a l u j e  

založení projektu  
1. „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec“  
  
-     návrh financování projektu „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec“  
-     předběžný časový harmonogram akce „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody   

   Liberec“  
-     uplatnění žádosti o dotaci pro akci „Zajištění skalního masivu, ulice Svobody  

Liberec“ v rámci XLII. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR oblast podpory 
6.6                                                                                                                                

                                                                                                                  KT: 12/2012  
 

830/2012 Havarijní stav lávky Letná - demolice nadchodu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem hlavního architekta nárokovat finanční prostředky 

z rozpočtu města Liberce na rok 2013 na pořízení projektové dokumentace stavby 
včetně studie nového přechodu pro chodce v místě původní lávky a jejího 
projednání a úpravu signálního plánu (prodloužení časového intervalu pro přechod 
pro pěší) a dopravního řešení na světelné křižovatce na komunikaci Letná 

                                                                                                                T: 31.12.2012  
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení 
realizace akce „Kostelní - oprava komunikace“ 
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              T: 12/2012 

 
881/2012 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/P pana Miroslava Koláře a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Neklanova 

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

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jana Brelku a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Haškova 

                                                                                                  Termín: prosinec 2012 
 

882/2012 Úhrady 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 podzemních telekomunikačních sítí do 
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Liberec akce „Modernizace tramvajové 
tratě“ 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: 12/2012 

 

884/2012 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací 

PD - dodatek k SOD se spol. VALBEK, s. r. o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek ke smlouvě o dílo a dále 
v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem, společností 
Valbek, spol. s. r. o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec. 
                                                                                                                     T: 12/2012 

 

885/2012 PD investičních akcí - dodatky SOD se spol. VALBEK 

"Dětská - zřízení chodníku" 

"Oprava spojky Lukášovská - Lučanská" 

"Vojanova - zřízení přechodu" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatky k příslušným smlouvám o 
dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tyto dodatky s dodavatelem, 
společností Valbek, spol. s. r. o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

              T: 12/2012 
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886/2012 PD investičních akcí - dodatky SOD se spol. VALBEK 

"Ke Hluboké - oprava komunikace a mostu" 

"Opravy komunikací a zřizování chodníků - ul. Houbařská a 
Strakonická" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatky 

k příslušným smlouvám o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tyto 
dodatky s dodavatelem, společností Valbek, spol. s. r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 
505/17, 460 01 Liberec 

                                                                                                                     T: 12/2012 
 

938/2012 Schválení přijetí peněžitého daru od spol. DIMATEX CS spol., s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
uzavření darovací smlouvy se spol. DIMATEX CS spol., s.r.o.. 

     T: prosinec 2012 
 

941/2012 Cyklostezka Odra - Nisa - dodatek k SOD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek 

ke smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek 
s dodavatelem, společností, RYBÁŘ stavební společnost s.r.o., IČ: 27131335, 
Nám. Míru 50, 276 01 Mělník 

           KT: 12/2012 
 

943/2012 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  pana Václava Švandu a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Konopná   

                                                                                                      Termín: prosinec 2012 
 
2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Annu Čonkovou a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Karoliny Světlé   

                                                                                                      Termín: prosinec 2012 
 

946/2012 Bezbariérových chodník úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec - 
souhlas se stavbou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření“ radou města 
zajistit pro akci „Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci: úsek radnice - Krajská nemocnice 
Liberec“ uzavření příslušného smluvního dokumentu.  
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                                                                                                           T: 12/2012 - kontrolní 
 

949/2012 Úhrady ceny za věcná břemena pro Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova 
3, 461 71 Liberec 3 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat společnost Liberecká IS, a.s. o schválení věcného břemena za 
uložení telekomunikačních sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec akce „Optické napojení budovy nového depozitáře na metropolitní síť“ 
a „Napojení lokality ZOO na optickou metropolitní síť v OS Muzeum“ pro 
Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3 a to bez úhrady věcného 
břemena. 

         Termín: 12/2012
 

950/2012 Kupní smlouva - Plynofikace 40 RD Vesec  

2. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve  
    spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis   
    výše uvedeného smluvního dokumentu po schválení zastupitelstvem města Liberce 
                                                                                                                         T: 12/2012 

 

951/2012 Nákup lokační sady Radiodetection včetně příslušenství 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajisti uzavření 

příslušeného smluvního dokumentu na pořízení lokační sady Radiodetection 
včetně příslušenství a zajistit plnění tohoto smluvního vztahu 

                                                                                                                         T: 12/2012 
 
2. financování akce „Nákup lokační sady Radiodetection včetně příslušenství“ z 

rozpočtu odboru správy veřejného majetku roku 2012, položky 3745 - 6122 stroje, 
přístroje, zařízení - VO 

                                                                                                                         T: 12/2012 
 

1000/2012 Smlouva o dílo č. TSML/33/06 - Dodatek č. 5 

Smlouva o dílo č. TSML/11/07 - Dodatek č. 2 

Dohody o prodloužení splatnosti faktur 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru správy 
veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů. 
                                                                                                                    T: neprodleně 

 
1001/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 

pro společnost GTS Czech, s.r.o. investora akce „Rozšíření optické sítě 
GTS v Liberci“  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 

1. odboru právnímu a veřejných zakázek vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby 
dle § 86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Rozšíření optické sítě 
GTS v Liberci“ s podmínkou uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemene“ a úhrady ceny za věcné břemeno elektronických komunikací před 



29 
 

vydáním předávacího protokolu definitivních úprav dotčených povrchů 
komunikací městu Liberec výše uvedené akce 

                                                                                                                    Termín: ihned
 

1005/2012 Dodatek č. 9 ke smlouvě č.10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve 
spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek podepsání dodatku č. 9 
ke smlouvě č. 10/09/0149.                                                                               
                                                                                                               T: neprodleně 

 

1006/2012 Dodatek ke smlouvě o umístění zařízení společnosti UPC Česká 
republika, s.r.o. v prostorách budovy Tř. 1. Máje 108 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, uzavřít Dodatek č. 1 č. 8009/2012/17 ke 
Smlouvě o umístění telekomunikačního zařízení č. 8009/2011/15 v budově Uranu s 
firmou UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4.  

             Termín: ihned
 

1007/2012 Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, 
příspěvkové organizace 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit majetkovou přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

             T: 13.12.2012 
 

595/2012 Nerudovo náměstí - oprava komunikace - II. etapa 

Odstoupení 2. v pořadí - výběrového řízení na zhotovitele stavby od 
veřejné zakázky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit realizaci akce ”Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. Etapa” 
                                                                                                                         T: 12/2012 

 

607/2012 "Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa" 

 Žádost o přehodnocení technického řešení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

b)  následně dle uzavřeného dodatku zajistit realizaci akce  

                                                                                                             T: kontrolní 12/2012 
 

1022/2012 Most přes I 35 a železniční trať, ul. Ostašovská  

Dohoda o předčasném užívání stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijatým návrhem ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
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zajistit vyhotovení a administraci dohody o předčasném užívání stavby na akci „Most 
přes I35 a železniční trať, ul. Ostašovská“  
                                                                                                                    Termín: Ihned

1023/2012 Ukončení smluvního vztahu se společností Eltodo Citelum, s. r. o. 

Sdělení společnosti Citelum, S. A., ze dne 26. 10. 2012 

Sdělení Ministerstva financí ČR ze dne 3. 12. 2012 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
podepsat texty odpovědí schválené Radou města Liberce společnosti Citelum, S. A. a 
Ministerstvu financí ČR, a odeslat odpovědi společnosti Citelum, S. A. a Ministerstvu 
financí ČR. 

    Termín: neprodleně
 

1024/2012 Ukončení smluvního vztahu se společností Eltodo Citelum, s. r. o. 

Pořízení znaleckého posudku na vybrané dodávky a služby realizované 
společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Heřmánek & Černý 

advokátní kancelář, s.r.o. zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 
                                                                                                           Termín: neprodleně 

 

1025/2012 Ukončení smluvního vztahu se společností ELTODO CITELUM, s. r. o. 

Podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 17. 12. 
2012 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s AK Heřmánek & Černý a odborem právním a veřejných zakázek 
MML, zajistit zpracování odvolání včetně podání. 

         T: neprodleně 
 

1026/2012 Smluvní vztah mezi městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, 
s.r.o., 

Návrh společnosti ELTODO CITELUM s.r.o. IČ: 25751018, se sídlem 
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, na úsporu nákladů dle 
smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a 
speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších 
práv a povinností, TE 4210/06/0013 ze dne 31. 5. 2006 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a spolu s advokátní 
kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. písemným sdělením 
informovat společnost ELTODO CITELUM s.r.o. IČ: 25751018, se sídlem Praha 
4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 o přijatém usnesení rady města Liberce,    

 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a spolu s advokátní 

kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. zajistit realizaci přijatých 
usnesení Rady města Liberce.   
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                      Termín: neprodleně 
 

1027/2012 Ukončení smluvního vztahu s ELTODO CITELUM, s. r. o. 

Seznam porušení a opětovné odstoupení od smlouvy 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat odstoupení od smlouvy. 

         T: 31.12.2012
 

738/2012 IPRM Rochlice - schválení výsledku výzvy č. 5 a vypsání výzvy č. 6 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
  
2. předložit radě města ke schválení výsledky výzvy č. 6 
                                                                                                                         T: 12/2012 

 

990/2012 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 5" v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"      

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

 
991/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku kamerového systému 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajisti podpis příslušného dodatku. 

                      T: ihned 

 
992/2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a 

kvalitní život v Liberci 

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

             T: 13.12.2012 
 

993/2012 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na 
projekt "Administrativní zajištění a řízení IPRM" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit uzavření předmětné Smlouvy o 
přijetí dotace ke schválení Zastupitelstvu města.  

             T: 13.12.2012 

 
994/2012 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků v IPRM Liberec - 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

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

             T: 13.12.2012 
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995/2012 Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace Rochlice - kamerový 

systém“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh přijetí dotace ke 
schválení Zastupitelstvu města.        
                                                                                           T: 13.12.2012

 
967/2012 Majetkoprávní operace 

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

             T: 13.12.2012 

 
967/2012 Majetkoprávní operace 

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

             T: 13.12.2012
967/2012 Majetkoprávní operace 

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

             T: 13.12.2012 

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

příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury: 
 
1. zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní 

školou, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizací   
                                                                                                 T: prosinec 2012 

 
804/2012 Stav kroniky města Liberec za rok 2011 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
a) zajistit typografickou úpravu originálu kroniky a její tři výtisky 
b) zajistit uložení originálu kroniky za rok 2011 v trezoru Státního okresního archivu 

v Liberci 

             T: 31.12.2012 

 
973/2012 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových 

organizací - Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
Naivní divadlo Liberec a Zoologická zahrada Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit ředitele 
kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a výší 
stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

             T: neprodleně 
 

975/2012 Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
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Statutárním městem Liberec  

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

             T: neprodleně 

 
976/2012 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 

poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit informaci do zastupitelstva 
města.    

             T: 13.12.2012 

 
977/2012 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, předložit Dodatek č. 1 vč. 
aktualizované majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                              T: 13. prosince 2012

 
978/2012 Prominutí pohledávky a její účetní odpis 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit zastupitelstvu města návrh na 
prominutí pohledávky a její účetní odpis.     
                                                                                                                    T: 13.12.2012 
 

979/2012 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, předložit dodatky ke zřizovacím 
listinám a aktualizované majetkové přílohy školských příspěvkových organizací 
zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                              T: 13. prosince 2012

 
980/2012 Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 

příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci Základní škole, Liberec, Lesní 575/12 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit podepsání 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní školou, Liberec, Lesní 
575/12, příspěvkovou organizací včetně dodatku č. 1.     

               T: 5.12.2012 

 
981/2012 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 

rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
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městem Liberec 

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

                                                                                                                              T: 13.12.2012 
 

982/2012 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec 

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

                                                                                                                        T: 13.12.2012 
 

970/2012 Prodloužení nájemní smlouvy - Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, 
Liberec 2 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit veškerou 
agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 1. 
                                                                                                                    T: 31.12.2012
 

928/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít nájemní smlouvy na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
    se Sedláčkovou Jaroslavou, Knotovou Marií, Gribovou Helenou, Neduhovou     
    Blankou, Plškem Jaroslavem, Trojanovou Jindřiškou, 
    náhradníci pro ulici Krejčího: Matysová Mária, Ropek Václav 
                                                                                                                T: prosinec 2012

p. Knotová byt odmítla 
 

2. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
     s Čivrnou Miroslavou, náhradník: Kotrba Petr   
     s Prokopem Petrem, náhradník: Kotrba Petr 
     s Altmanem Františkem, náhradník: Bočková Zdeňka  
     s Kuričajovou Veronikou, náhradník: Najmonová Lucie 
     s Pustkovou Šárkou, náhradník: Roučková Dana 
               T: prosinec 2012
  

 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby: 
     s Valigurskou Jaroslavou, náhradník: Skála Slavomír 

 
               T: prosinec 2012 
 

4. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní do úpravy: 
     s Grundzovou Magdalénou, Piskorovou Růženou, 
    
    Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
     se Svobodou Jiřím, Fašianokem Jozefem,  
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     náhradníkem pro oba byty: Bočková Zdeňka 
     se Saskovou Janou, 
     náhradník: Klvánková Pavla 
                                                                                                                T: prosinec 2012

 
 

5. Uzavřít pokyn na byty s věcně usměrňovaným nájemným: 
     s Marčev Jaroslavou 

   
 
                                                                                                                    T: prosinec 2012
  

6. Uzavřít dodatek k prodloužení NS pro příjmově vymezené osoby 
     s Tancošem Miroslavem, Hrabalovou Vlastou 
                                                                                                                T: prosinec 2012

                                                       
 

985/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
5. informovat pana Karla Valáška o udělení výjimky                 
                                                                                                                T: prosinec 2012
  
6. zajistit uvolnění prostoru č. 6, v ulici Kateřinská 156 pro potřeby provozování  
    noclehárny po dobu zimních měsíců                                          
                                                                                                                T: prosinec 2012
                                                                                                       
 

986/2012 Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec - schválení 
výsledků zadávacího řízení 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení - „Správa bytů ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec“, a to vítězi řízení, společnosti MUROM, a.s., IČ: 
47282576, se sídlem Koněvova 1686/112, Praha 3. Předložit k podpisu a následně 
zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky společnosti 
INTERMA, a.s., a společnosti DOMOS, s.r.o. 

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

v rámci zadávacího řízení - „Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec“, všem účastníkům řízení  

                                                                                                                                        T: ihned
 
 

987/2012 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
zřízených Statutárním městem Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit odsouhlasený návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
zřízených Statutárním městem Liberec ke schválení zastupitelstvu města Liberec.  
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             T: 13.12.2012 
                                                                                           

988/2012 Poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“ 

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
humanitního, zajistit podpis smlouvy s paní Pěčkovou Květoslavou dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 

             T: neprodleně 
                                                                                        

1014/2012 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Rytmus Liberec 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s obecně prospěšnou společností Rytmus Liberec dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

                                                                                                                        T: neprodleně 
                                                                                                                                      

865/2012 Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady 
obchodní společnosti - projednání a schválení zřízení zástavního práva na 
nemovitosti v majetku společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. - 
Tipsport Aréna 

Ing. Jiřímu Rutkovskému a Ing. Zdeňku Karbanovi, jednatelům společnosti, podepsat 
zástavní smlouvu k zřízení zástavního práva k předmětným nemovitostem a to za 
podmínky, že  

 
1. zřízení zástavního práva bude odsouhlaseno Ministerstvem financí ČR  
                                                                                                           Termín: 31.12.2012

 
Smlouva podepsána, pouze se čeká na vyjádření z MFČR.  
 

972/2012 Návrh na uzavření dodatku č. 10 k pojistné smlouvě pro pojištění 
majetku 

1. jednatelům uhradit náklady spojené s identifikací závady ve výši 18.000,- Kč 
                                                                                                                    T: neprodleně 
 
2. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 10 k pojistné 

smlouvě pro pojištění majetku 
                                                                                                                    T: neprodleně 

 
1020/2012 Žádost nájemce plaveckého bazénu – refundace mezd 

1. Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a 
cestovního ruchu, zajistit úhradu částky dle žádosti 

             T: neprodleně 

 
1009/2012 Nové statuty fondů Statutárního města Liberec  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zaslat návrhy statutů fondů předsedům 
správních rad fondů k připomínkování. 

                                                                                                                              T: 13.12.2012 
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1010/2012 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, neprodleně zajistit vypracování 
podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc prosinec.  

 
1016/2012 
 
 
 

Změna Jednacího řádu Rady města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zaměstnance a statutární 
orgány obchodních společností města s novým zněním Jednacího řádu Rady města 
Liberec. 

             T: neprodleně 
 

1017/2012 Směrnice č. 9/2012 RM - Organizační řád 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit se směrnicí zaměstnance 
magistrátu a zveřejnit ji na webových stránkách města. 
                                                                                                                    T: neprodleně 
  

1013/2012 Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 
2013 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na rok 2013 
zastupitelstvu města na vědomí. 
 

 
989/2012 Schválení uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8. 

12. 2005 - Provoz a správa informačního systému SML 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
podpis Dodatku č. 9 ke smlouvě KT/7010/05/0051 oběma smluvními stranami. 

                                                                                                                              T: 31.12.2012 
 

1019/2012 Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0018/10/0013 ze dne 30. 4. 
2010 - Smlouva o výpůjčce  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0018/10/0013. 

                                                                                                                              T: 31.12.2012 
 

1008/2012 Vybavení odboru správy veřejného majetku vozidlem pro výkon správy 
osvětlení 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na nákup vozidla pro odbor správy veřejného majetku včetně podpisu 
všech příslušných dokumentů, při zachování postupu dle důvodové zprávy a po 
obdržení a vyhodnocení vítězné nabídky zajistit podpis kupní smlouvy a realizaci 
nákupu vozidla 

                                T: neprodleně
 

983/2012 Darovací smlouva - DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o.

Evě Chlupáčové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sociální péče, zajistit 
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podepsání této darovací smlouvy v termínu do 21. 12. 2012. 
 

1028/2012 Informace o závěru kontroly Finančního úřadu v Liberci - 254 bytových 
jednotek 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

1. ve spolupráci se společností KODAP, s. r. o. vypracovat a podat odvolání proti 
platebnímu výměru 

                                                                                                             T: v zákonné lhůtě 
 

 
 

 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

780/2012 Soukenné náměstí - dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM): 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 3 ke  

  Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít dodavatelem stavby     
  SYNER, s. r. o., IČ: 481 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4,    
  460 01  
                                                                                                                       T: 10/2012

 
841/2012 Smlouva na zabezpečení odtahu, úschovy vozidel a ekologickou likvidaci 

autovraků + Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

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

                                                                                                               Termín: neprodleně 
 

431/2012 Vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na projektovou činnost v rámci 
projektu „Lesní informační středisko“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
  
1. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky 

malého rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení 
                                                                                                                         T: 06/2012 

 
317/2012 Založení projektu „Rekonstrukce tělocvičny na náměstí Míru“ 

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

- zajistit zpracování projektové dokumentace projektu 
                                                                                                      T kontrolní: 30.6.2012 

 
 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 

 
969/2012 Pronájem pozemků a budov areál v ul. Na Žižkově - Mediační agentura 
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ČR, s. r. o. 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zřízení předkupního práva ke 
schválení zastupitelstvu města. 

             T: 13.12.2012 
Znovu do ZM v lednu ohledně předkupního práva do nájemní smlouvy.  
Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
 

893/2012 Vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na 
služby: 

Servis a opravy služebních vozidel 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu města: 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, 

administraci, realizaci a vyhodnocení podlimitního řízení na veřejnou zakázku 
„Servis a opravy služebních vozidel“ 

                                                                                                                         T: 12/2012 
Vypsání veřejné zakázky splněno, vyhodnocení bude probíhat v lednu 2013. 
Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 

 
135/2012 "Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

4.  zajistit řádné projednání návrhu památníku v kulturní komisi a radě architektů a  
     předložit konečné řešení radě ke schválení 

                  T: 12/2012
5.  zařadit realizaci II. etapy do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a   
     financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013 

                  T: 12/2012
6.  zařadit realizaci památníku do návrhu plánu odboru správy veřejného majetku na    
      rok 2013 a financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013 

                  T: 12/2012
Nový kontrolní termín - 06/2013 

 
 

846/2012 Dokumentace projektu "Procesní a projektové řízení SML" - metodika 
projektového řízení 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit návrh vnitřní směrnice pro 
projektové řízení. 

        T: do 31.12.2012 
Termín vyřízení je prodloužen do 31.3.2013 
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1020/2012 Žádost nájemce plaveckého bazénu - refundace mezd 

2. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
projednat možnost a vhodnost řešení náhrady škody způsobené projektantem 
společnosti AS PROJECT CZ s.r.o. soudní cestou 

             T: neprodleně 
V Běhu - probíhají jednání, nový kontrolní termín 02/2013 
 

998/2012 Most přes Harcovský potok - Josefinino údolí 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit se 
zhotovitelem díla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/12/0026. 

 
Nadále se uzavírají dodatky. Nový kontrolní termín - 06/2013 

 
614/2012 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10/09/0149 s DPMLJ, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, nárokovat 
v rozpočtu odboru správy veřejného majetku na rok 2013 20 mil. Kč na uhrazení 
doplatku provozní ztráty spol. DPMLJ, a.s., za rok 2012 

                  T: 12/2012
 

Bude nárokováno v měsíci září 2013 z důvodu uzavírání dalších dodatků.  
Nový kontrolní termín - 10/2013 

  

1028/2012 Informace o závěru kontroly Finančního úřadu v Liberci - 254 bytových 
jednotek 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
2.  ve spolupráci s Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem MML, vypracovat žádost 
     o prominutí sankce. 
 

Úkol je možné zpracovat až po výsledku rozhodnutí o odvolání.                                           
Nový kontrolní termín - 06/2013  

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

 
581/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záměr převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti TSML a.s. na město 
Liberec 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu 
odboru správy veřejného majetku, Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML 
a.s. a představenstvu společnosti TSML a.s., 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předkládat radě města 
Liberce ke schválení další možných postupů v převodu hřbitovů ve vlastnictví 
společnosti TSML a.s. na město Liberec  
                                                               Termín: průběžně - kontrolní termín 08/2012

 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín - 02/2013 
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207/2012 REAL SPACE, s. r. o. - žádost o úpravu smluvních podmínek 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
2. jednat s REAL SPACE, s. r. o., o možnosti investování finanční částky do jiného 
parku či veřejného prostoru na území města Liberce 

 
V běhu - jednání probíhají. Nový materiál jde do RM 22.1.2013. 
Nový kontrolní termín - 02/2013 
 
 

  

Nesplněna jsou usnesení: 
 

1002/2012 Dohledový server světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města 
Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. provedení připojení dohledu na všechny světelné křižovatky, které nejsou 

připojeny do Dopravní ústředny 
                                                                                                                    T: 15.12.2012 

  
Bylo vydáno předběžné opatření Eltodo. Nový kontrolní termín - 03/2013 
 

986/2012 Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec - schválení 
výsledků zadávacího řízení 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 

zadávacího řízení - „Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec“ 
předložit k podpisu příslušnou mandátní smlouvu s vítězem tohoto řízení, se 
společností MUROM, a. s., IČ: 47282576, se sídlem Koněvova 1686/112, Praha 3 

 
                                                                                                                T: prosinec 2012

Přerušení bodu v RM, nový kontrolní termín - 02/2013 
 
2. v případě, že vítěz zadávacího řízení neposkytne součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy dle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
postupovat v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
a uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí 

 
                                                                                                                T: prosinec 2012

Přerušení bodu v RM, nový kontrolní termín - 02/2013 
 

 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

 
563/2011 Realizace předprojektových příprav akce „Přestavba monofunkčních 

sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci“ v rámci 

IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
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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 

 
Z finančních důvodů nebyla VŘ zahájena. O vyhlášení VŘ bude rozhodnuto 
po získání nového revolvingu. Nový kontrolní termín - 05/2013 

 
431/10 Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci 20. Výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí 
v roce 2010 

 4.  Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do návrhu rozpočtu  
         odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok  
        2012 ve výši 1,869.391,- Kč 

                                                                                    T: 2012/v případě schválení projektu 
 

Řeší K. J. Svoboda a Bc. Šolc; Nový kontrolní termín - 07/2013 
 

 

 

Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  
 

974/2012 Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové 
organizace, PaedDr. Jitky Mikešové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

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

                      T: ihned 

 
Vypustit ze sledování z důvodu úmrtí ředitelky Jitky Mikešové dne 13. prosince 2012. 
 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

3. 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 rozhodnutí a stavebního povolení a projektové dokumentace pro zadání 
stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E - ZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek 

T: 04/2012 - kontrolní
 

5.  po zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení předložit    
     radě města ke schválení termín realizace akce, financování akce a zadávací    
     podmínky pro výběr zhotovitele stavby 

T: 12/2012 - kontrolní
Rekonstrukce budovy Uranu nebyla povolena.  
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829/2012 Založení projektů  

Zajištění skalního masivu, ulice Svobody Liberec  

Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu  
2.  „Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan Liberec“ 
- návrh financování projektu „Zajištění skalního masivu v reálu FC Slovan Liberec“ 
- předběžný časový harmonogram akce „Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan 

Liberec“ 
- uplatnění žádosti o dotaci pro akci „Zajištění skalního masivu v areálu FC Slovan 

Liberec“ v rámci XLII. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR oblast podpory 
6.6   

                                                                                                                      KT: 12/2012 
                          Bod č. 2 zrušen usnesením č. 940/2012. 
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