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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 742/2012 - bod č. 1, 2, 893/2012, 56/2013, 
39/2013, 48/2013, 136/2012, 167/2012, 1002/2012, 362/2011, 490/2011, 491/2011, 492/2011, 
494/2011, 495/2011, 559/2011, 870/2011, 685/2011, 493/2011, 496/2011, 736/2011, 739/2011, 
226/2012, 115/2011, 35/2013, 36/2013, 37/2013, 765/2012 
 
 

 
 

 
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení č. 578/2012 - nebyly schváleny finanční prostředky 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
leden 2013 

V měsíci  l e d n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
1011/2012 Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplacení této náhrady za 
nevyčerpanou dovolenou ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2012 v lednu 2013 
 

20/2013 Informace o rezignaci pana Josefa Jadrného na funkci člena 
Zastupitelstva města Liberec a předání osvědčení o nastoupení do funkce 
člena Zastupitelstva města Liberec Mgr. Ondřeji Petrovskému 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, na základě výše uvedených skutečností, 
předat na schůzi Rady města Liberce Mgr. Ondřeji Petrovskému Osvědčení o 
nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Liberec. 

                                                                    T: 2. schůze rady města, konaná dne 22.1.2013
 

22/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení na 
zastupitelstvu města. 

      Termín: 31.1.2013
 

24/2013 Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města 
Liberec 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení na 
zastupitelstvu města. 

      Termín: 31.1.2013
 

15/2013 Majetkoprávní operace 

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

               T: 31.1.2013 
 

26/2013 Vydání historického majetku městu - Česká republika - Armádní 
Servisní, příspěvková organizace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci 
zastupitelstvu města. 

               T: 31.1.2013 
 

27/2013 Vydání historického majetku městu - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci 
zastupitelstvu města. 
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               T: 31.1.2013 
 

28/2013 Vydání historického majetku městu - Pozemkový fond České republiky 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci 
zastupitelstvu města. 

                                                                                                                          T: 31.1.2013 
 

29/2013 Vydání historického majetku městu - Ministerstvo obrany České 
republiky  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci 
zastupitelstvu města. 

               T: 31.1.2013 
 

40/2013 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, 
příspěvkové organizace 

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

               T: 31.1.2013 
 

50/2013 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Naděje

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec.       
                                                                                                         T: 31.1.2013
 

66/2013 Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit vyúčtování dotace na jednání 
zastupitelstva dne 31.1.2013. 

 
Předloženo na 1.ZM 31.1.2013, ale nebylo schváleno. 

 
82/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská 

nemocnice Liberec, a. s. 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu města 
k projednání. 
                                                                                                                      T: 31.1.2013 
 

86/2013 Jmenování vedoucího odboru kancelář primátorky Magistrátu města 
Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího 
odboru kancelář primátorky podle zákona.   
 

87/2013 Jmenování vedoucí odboru humanitního Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, provést jmenování 
nové vedoucí odboru humanitního podle zákona.   
 

1/2013 Program prevence kriminality na rok 2013 pro město Liberec      

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Program prevence kriminality 
na rok 2013 pro město Liberec ke schválení na jednání zastupitelstva dne 31.1.2013 
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78/2013 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací 

místnost č. 202) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření 
příslušný Dodatek č. 7 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 ze dne 23.11.2004.               
                                                                                                                Termín: 01/2013
                                      

79/2013 Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl (zasedací 
místnost č. 210) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit k uzavření 
příslušný Dodatek č. 4 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 7/2009 ze dne 20.2.2009. 

         Termín: 01/2013
 

30/2013 Nevyužití předkupního práva - AUTOPROFI, v. o. s. 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucího odboru ekonomiky a majetku, informovat o 
stanovisku rady města žadatele.   

             T: neprodleně 
 

31/2013 Změna formy prodeje nemovitostí  

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
vyhlásit výběrové řízení na prodej výše uvedených nemovitostí formou nabídek 
přes realitní kanceláře s provizí ve výši 2 % dle schválené Zprostředkovatelské 
smlouvy 

                    T: neprodleně
 
2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, uzavřít se zájemci z řad oslovených 

realitních kanceláří, popř. dalšími, které splňují zadané podmínky, 
zprostředkovatelské smlouvy 

             T: neprodleně 
 

80/2013 Výpověď smlouvy o nájmu č. 2947200610 mezi Statutárním městem 
Liberec a Českými drahami, a. s. 

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního 
ruchu, zaslat uvedené společnosti výpověď ze smlouvy o nájmu č. 2947200610 mezi 
Statutárním městem Liberec a Českými drahami, a. s. 

             T: neprodleně 
 

81/2013 
 

Žádost o použití znaku města

Pavlíně Stránské, pověřené vedoucím odboru kancelář primátorky, vyrozumět žadatele 
o usnesení rady města. 
                                                                                                                    T: neprodleně 
 

5/2013 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace 
pod bodem III. ke schválení zastupitelstvu města. 
 

57/2013 Návrh zadání 70. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 70. 
změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
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                                                                                                            Termín: do 31.1.2013
 

13/2013 IPRM Rochlice 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. Ukončit příjem žádostí v rámci kontinuální výzvy č. 2 
                                                                                                                             T: ihned 
2. Oznámit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR změny dokumentu IPRM 
                                                                                                                         T: 01/2013 
3. Oznámit výsledky výzvy č. 6 poskytovateli dotací a jednotlivým žadatelům 
                                                                                                                         T: 01/2013 
 

14/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na 
projekt "Bazén Liberec" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek dotační 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

      Termín: 31.1.2013
Splněno - leží na sekretariátu p. primátorky k podpisu 

 
15/2013 Pohledávka Statutárního města Liberec za nájemným od společnosti 

REAL SPACE, s.r.o. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat plnou moc k zastupování 
Statutárního města Liberec ve věci vymáhání pohledávky za nájemným od společnosti 
REAL SPACE, s.r.o., pro advokátní kancelář JUDr. Petra Tandlera se sídlem 
Barvířská 125, 460 01 Liberci 3. 

         Termín: 01/2013
 

51/2013 Změna letištního řádu letiště Liberec 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis a předání dokumentu 
Aeroklubu Liberec. 

             Termín: ihned
 

52/2013 Smlouvy o výpůjčce laboratorního vybavení mezi SML a ZŠ v rámci 
projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smluv o výpůjčce 
laboratorního vybavení s výše uvedenými školskými příspěvkovými organizacemi 
města a společností DOCTRINA - základní škola, s.r.o. 

         Termín: 01/2013
 

53/2013 Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit záměr Aktualizace strategie rozvoje 
města a zahájení realizace aktualizace k projednání zastupitelstvu města. 

    Termín: leden 2013 
 

54/2013 Aktualizace indikativního seznamu a finančního plánu IPRM Liberec - 
zóna "Lidové sady" 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
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a finančního plánu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ ke schválení zastupitelstvu 
SML. 

               T: 31.1.2013 
 

55/2013 Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit podmínky a text III. výzvy pro 
předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci ke schválení zastupitelstvu SML. 

               T: 31.1.2013 
 

985/2012 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

             T: leden 2013 
 
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
     s Bořánkovou Emílií 
                                                                                                                    T: leden 2013 
        
3. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
    s Náglovou Ladislavou, náhradník: Bočková Zdeňka   
    s Ing. Milerem Antonínem, náhradník: Bočková Zdeňka 
    s Hrubou Janou, náhradník: Koutník Roman  

             T: leden 2013
  

 
4.  Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby:  
     s Šmelhausovou Evou, náhradník: Matějcová Jana 

             T: leden 2013 
                                                                                          

41/2013 Poskytnutí příspěvku p. o. Domov důchodců Bystřany 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s DD Bystřany dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

             T: neprodleně 
                                                                                               

42/2013 Poskytnutí příspěvku o. s. Babybox pro odložené děti - STATIM 

paní Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru 
humanitního, zajistit podpis smlouvy s o. s. Babybox pro odložené děti - STATIM dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

             T: neprodleně 
                                                                                          

44/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
informovat paní Janu Gabčovou o rozhodnutí rady města. 

                      T: ihned 
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45/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
informovat paní Moniku Maxovou o rozhodnutí rady města. 

                      T: ihned 
                                                                           

46/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Hajerových 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města uzavření 
dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 48 měsíců s paní Šárkou Hajerovou, a panem 
Jaroslavem Hajerem. 

               T: 31.1.2013 
                                                                                        

47/2013 Změna v personálním složení Správní rady Fondu prevence SML 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání a jmenování člena 
Správní rady Fondu prevence SML. 

             T: neprodleně 
                                                                                         

88/2013 Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec - zrušení 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení členů nové 
hodnotící komise 

vedoucímu odboru humanitního,  
 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele zrušení 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení - „Správa bytů ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec“ všem uchazečům, kterým bylo zasláno 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
Zajistit termín jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek k novému 
posouzení nabídek v rámci zadávacího řízení. 

                                                                                                                                        T: ihned
 
 

939/2012 Cyklostezka Jungmannova - majetkoprávní vypořádání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. po schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ zastupitelstvem města zajistit 

uzavření příslušného smluvního dokumentu, kdy na části pozemku parcelní číslo 
583/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace bylo ve prospěch Statutárního města Liberec zřízeno věcné 
břemeno 

                                                                                                       T: 01/2013 - kontrolní 
 

940/2012 Skalní masiv v areálu FC Slovan Liberec 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
předání celé agendy týkající se „Skalního masivu FC Slovan“ na odbor sportu a 
cestovního ruchu.   

               KT: 01/2013 
 

996/2012 Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné 
dopravy Libereckého kraje 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit administraci a vydání 
Nařízení Statutárního města Liberec č.    /2012, kterým se mění Tarif městské dopravy 
v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. 

    Termín: leden 2013 
 
2. Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky pro rozvoj dopravu a technickou 

infrastrukturu, 
 

a) ve spolupráci s DPMLJ a.s. projednat navrženou změnu Tarifních podmínek 
městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy 
Libereckého kraje s platností od 01. 01. 2013 s vedením a radním pro dopravu 
Libereckého kraje, možnosti financování - úhrady prokazatelné ztráty MHD ve 
městě Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje 

 
b) vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledku jednání 

s vedením Libereckého kraje  
 

    Termín: leden 2013 
 

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. v souladu s přijatým usnesením požadovat po společnosti GTS Czech s.r.o. úhradu 

jistin za věcná břemena a požadovat úhradu 1.000,- Kč za uzavření věcného 
břemene 

                                                                                                                Termín: 01/2013
 

1003/2012 Jednotková cena za vytyčování podzemních sítí vedení veřejného osvětlení 
a světelných signalizačních zařízení ve vlastnictví města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit plnění 
výše uvedeného usnesení. 

             T: leden/2013 
 

16/2013 Oprava komunikace Puškinova 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, uzavřít se 
zhotovitelem díla (CR Project s.r.o. Mladá Boleslav) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
(prodloužení termínu předání potřebných povolení). 

         Termín: 01/2013
 

17/2013 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, vydat 
souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku s prodloužením stávajícího 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jiřího Kozára na p.p.č.5858/3 
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v k. ú. Liberec. 

    Termín: leden 2013 
 

18/2013 Žádost o zřízení nástupního místa zastávky MHD Zahrádky ve Starém 
Harcově 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně 
informovat autora hromadné stížnosti o přijatém usnesení rady města Liberce. 

         Termín: 01/2013
 

61/2013 Smluvní vztah mezi městem Liberec a společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., 

Smlouva o právním zastoupení Statutárního města Liberec advokátní kancelář
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. ve věci plnění smlouvy Statutárním
městem Liberec a společností ELTODO - CITELUM, s.r.o., po 1. 1. 2013 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu.   

         Termín: 01/2013
 

63/2013 Hromadný podnět k zákazu zastavení - Jeřmanická 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat kontaktní osobu hromadné žádosti o přijatém usnesení rady 

města Liberce 
                                                                                                           Termín: leden 2013 
 

64/2013 Rozpočet 2013 - převod běžných finančních prostředků v rámci odboru 
správy veřejného majetku 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
v radě města předložit potřebné podklady k převodu běžných finančních prostředků na 
odbor ekonomiky. 

               T: 31.1.2013 
 

74/2013 Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického“ zajistit odeslání výzvy 

k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě 
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 
25007017 

               T: 31.1.2013 
 

75/2013 Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě“ zajistit 

odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené 
akce firmě Technické služby města Liberce, a. s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 
08, IČ: 25007017 
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               T: 31.1.2013 
 
 

77/2013 Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva  

Uzavření dodatku k plánovací smlouvě 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. dodatek č. 1 k plánovací smlouvě „Komunikace Nedbalova“ č.19/11/0097 

předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení 

                  T: 01/2013
 

331/2012 Založení projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - 
komunikace Třešňová a Rychtářská“ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit realizaci projektové dokumentace akci „Rozšíření parkovacích míst 

v Ruprechticích - komunikace Třešňová a Rychtářská“ 
                                                                                                       T: 01/2013 - kontrolní 
 

69/2013 Cenový návrh služeb na rok 2013, předložený společností A. S. A. 
Liberec, s. r. o., jako Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování služeb 
v oblasti nakládání s odpady na území Statutárního města Liberec č. 
SO9/30063, v souvislosti se změnou daňových předpisů -  sazby DPH 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území 
Statutárního města Liberec.                                                                                                 

             T: neprodleně 
 

886/2012 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, 
Liberec, Ještědská 354/88 

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

             T: leden 2013 
 

10/2013 Poskytnutí finančních prostředků na mzdy pedagogických pracovníků  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit převod finančních 
prostředků uvedeným mateřským školám. 

             T: neprodleně 
 

11/2013 Nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec 
v roce 2013 

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

             T: neprodleně 
 

12/2013 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvkové organizace 



12 
 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret 
a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové 
organizace. 

             T: leden 2013 
 

33/2013 Platový výměr Mgr. Šárky Klímové, pověřené zastupováním funkce 
ředitelky Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace 

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

                      T: ihned 
 

34/2013 Platový výměr Mgr. Lukáše Houdy, ředitele 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 
 

30/2013 Nevyužití předkupního práva - AUTOPROFI, v. o. s. 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucího odboru ekonomiky a majetku, informovat o 
stanovisku rady města žadatele.   

             T: neprodleně 
 

31/2013 Změna formy prodeje nemovitostí  

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
   vyhlásit výběrové řízení na prodej výše uvedených nemovitostí formou nabídek přes  
   realitní kanceláře s provizí ve výši 2 % dle schválené Zprostředkovatelské smlouvy 
                    T: neprodleně
 

 

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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 
 

414/2012 Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 

              otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most přes I/35 a železniční 
    trať, ul. Ostašovská“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
    smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností SDS EXMOST, s.r.o.; 
    IČ: 49454501, se sídlem: Údolní 413/66 , 602 00 Brno, po jejím podpisu 
    průběžně zajišťovat realizaci akce. 
                                                                                                       T: 09/2012 - kontrolní 
 

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 
                                 

368/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 

a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 

- IOP 06 - přijetí dotace 

3. Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího ekonomiky, 
    zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu 
    „Technologické centrum IOP 06“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím 
    období (letech) 
                                                                                                   Termín: 31.12.2011 a následně

 
  

  

Částečně jsou splněna usnesení: 
  

48/2013 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 obecně prospěšné společnosti Středisko pro ranou péči Liberec 
s rozhodnutím rady města a zajistit podpis smlouvy o poskytování sociálních služeb dle 
důvodové zprávy. 

                          T: ihned
Smlouva připravena k podpisu. Nový kontrolní termín - 02/2013 

  
  
  

  

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

742/2012 Bezpečné přechody - založení projektů 

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
     zajistit realizaci jmenovaných projektů 

        T: kontrolní 01/2013 
Průběžně plněno ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku.  
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Nový kontrolní termín - 06/2013 
 
2. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta,  
     zajistit odbornou součinnost při realizaci projektů 
                                                                                                                T: kontrolní 01/2013

 
Průběžně plněno ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku.  
Nový kontrolní termín - 05/2013 

 
56/2013 Harmonogram projednání návrhu územního plánu Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, pokračovat v přípravě projednání 
návrhu nového územního plánu dle přílohy tohoto usnesení.  

          Termín: neprodleně 

 
V současné době je připravováno představení návrhu územního plánu zastupitelům a veřejnosti. 
Nový kontrolní termín - 05/2013 

 
 

39/2013 Usnesení statutárního města Liberec o zahájení zadávacího řízení na 
zpracovatele veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov pro 
správní území Statutárního města Liberec na období let 2013 - 2022“ 

Ing. Jaroslavu Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit ve spolupráci s 
odborem právním a veřejných zakázek potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky 
„Zpracování lesních hospodářských osnov pro správní území Statutárního města Liberec 
na období let 2013 - 2022“. 

                            T: ihned 

 
Aktuálně se čeká na konečné posvěcení komise pro veřejné zakázky - pravděpodobně 11.2.2013 
Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
136/2012 Plánovací smlouva – Valašská 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit    
    „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

                 KT: 01/2013 
Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

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

úsek 0,000 – 0,771 “ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit 
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení  

                 KT: 01/2013 

 
„Smlouva o budoucí darovací smlouvě“ bude předložena RM v únoru 2013. Krajským úřadem 
projednáno v ZM. Nový kontrolní termín - 03/2013 
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35/2013 Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, 
Broumovská 847/7, Liberec 6 za období roků 2010 a 2011 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
Ve spolupráci s odborem KA bude splněno v měsíci březnu 2013.  
Nový kontrolní termín - 03/2013 

 
36/2013 Protokol z kontroly hospodaření Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88 

za období roků 2010 a 2011 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
Ve spolupráci s odborem KA bude splněno v měsíci březnu 2013.  
Nový kontrolní termín - 03/2013 

 
37/2013 Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9 

za rok 2011 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
Ve spolupráci s odborem KA bude splněno v měsíci březnu 2013.  
Nový kontrolní termín - 03/2013 
 

  
 
 

 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

1. Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické  
    správy veřejného majetku,  

 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit     

              „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města   
             ke schválení.  

            KT: 01/2012 
 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k. ú. Karlinky -  U 
Lesíčka 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací        
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke   
    schválení 
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                                                                                                                       KT: 01/2012 
 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
491/2011 Zrušení usnesení RM č. 264/2011 

Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII - 
Karlinky - Volgogradská - Americká 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 
    „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení 
                                                                                                                       KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
492/2011 Zrušení usnesení RM č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku,  
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 
    „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení 
                                                                                                                       KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
494/2011 Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací   
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení 
                                                                                                                       KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
495/2011 Komunikace Hybešova – plánovací smlouva 

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

 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací   
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení       
                                                                                                                       KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
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staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 
 

559/2011 Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 
Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku,  
 
4. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací      
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení 
                                                                                                                       KT: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
870/2011 Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení 

Plánovací smlouva 

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

 
b) po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný podpis 
    výše uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                          T: 01/2012 

 
Stavby současných investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

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

Plánovací smlouva 

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

 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení. 
                                                                                                                      KT: 05/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny a nebyla provedena 
kolaudace těchto staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
493/2011 Zrušení usnesení RM č. 218/2011 

Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská 

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

 
4) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou     
     předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke     
     schválení 
                                                                                                                      KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 
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496/2011 Komunikace Tolstého – plánovací smlouva 

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

 
4) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  
    Předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení. 
                                                                                                                      KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
736/2011 Bytový dům Zborovská – zřízení komunikace 

Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
4)  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  
     Předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
     schválení. 
                                                                                                                      KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
739/2011 Komunikace V Cihelně – zřízení komunikace 

Plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy 
veřejného majetku, 

 
4) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení. 
                                                                                                                      KT: 06/2012 

Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
115/2011 Ulice Hančova a Vrbatova v k. ú. Vesec u Liberce – Plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy 
veřejného majetku, 

 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 

              „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města    
              ke schválení 

                                                                                                                      KT: 10/2012 
 
Stavby soukromých investorů nejsou zatím postaveny, nebyla zavedena kolaudace těchto 
staveb. Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy 
    obvodového pláště budovy Uranu 
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                                                                                                        T: 10/2012 - kontrolní 
 
Úkol trvá. Projektová dokumentace vypracována. Nebyly zařazeny finance vedením 
města na rok 2013. Nový kontrolní termín - 11/2013 
 

765/2012 Pokyn zřizovatele k odepisování dlouhodobého majetku v příspěvkových 
organizacích zřízených Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, 
pověřené zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, Bc. Davidu Novotnému, 
vedoucímu odboru správy veřejného majetku seznámit se schváleným pokynem 
ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti a zajistit aktualizaci zřizovacích 
listin tak, aby mohlo dojít k předání dokumentace k dotacím, které budou příspěvkové 
organizace odepisovat ve svém účetnictví. 

                                                                                                                       Termín: 31.10.2012 
 
ODDĚLENÍ KULTURY splnilo pouze oznamovací povinnost plynoucí z usnesení 765/2012  
(nicméně oddělení kultury nemělo žádné dotace k odepisování, tedy ani aktualizaci zřizovací 
listiny za tímto účelem) 
 
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ splněno 
 
ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY ŠKOLSKÝCH A KULT. ZAŘÍZENÍ  
(pouze ZŠ a MŠ Barvířská, MŠ Gagarinova) plněno průběžně  
Nový kontrolní termín - 03/2013 
 
 
 
 

 

Nesplněna jsou usnesení: 
  

893/2012 Vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na 
služby: Servis a opravy služebních vozidel 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu města: 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek   
    výše uvedeného řízení 

                 T: 01/2013 

Řízení ještě nebylo ukončeno - stále probíhá  
Nový kontrolní termín - 02/2013 

 
1002/2012 Dohledový server světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města 

Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. prostřednictvím Dohledového serveru převzít kontrolu i nad ostatními světelnými    
    křižovatkami v momentě odpojení od Dopravní ústředny včetně nastavení       
    charakteru přenosu dat mez Dohledovým serverem a řadičem světelných křižovatek
                                                                                                                     T: 10.1.2013 

Zatím neprovedeno. Trvá vztah s Eltodem - Citelum. Předpoklad: 03/2013  
Nový kontrolní termín - 03/2013 
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Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  
 

578/2012 Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní údržby 

komunikací ve městě Liberci 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit radě města Liberce 
ke schválení zadávací podmínky na realizaci předmětné akce. 
                                                                  Termín: průběžně - kontrolní termín 07/2012
 

Nebyly schváleny finanční prostředky. 
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