
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2013 

 
 
 
 

Předkládá:  

 
 
 
Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

 
 
 
 

 



3 
 

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
únor 2013 

V měsíci  ú n o r u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
121/2013 Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 

Městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro 
rok 2013 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
a) podepsat veřejnoprávní smlouvu 
                                                                                                                  T: bezodkladně
b) předložit informaci k projednání zastupitelstvu města 
                                                                         T: nejbližší zasedání zastupitelstva města

 

 
89/2013 Aktualizační dodatky k havarijnímu pojištění a pojištění majetku a 

odpovědnosti 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat tyto smluvní dokumenty. 
                                                                                                                   Termín: 7.2.2013

 
90/2013 Majetkoprávní operace 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování 
jednotlivých materiálů dle schválených usnesení.  

             T: neodkladně
 

91/2013 Prodloužení doby smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/03/0242 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování a 
podepsání Dodatku č. 2 dle schváleného materiálu. 

             T: neodkladně
  

92/2013 Změna nájemní smlouvy - manželé Pospíšilovi 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování 
a podepsání nájemní smlouvu dle schváleného materiálu.    
                                                                                                      T: neodkladně 

  

168/2013 Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML, a. s. 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 

1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Poradenství v souvislosti 
s přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec, a.s.“ 

                                                                                                                             T: ihned 
Za OE splněno  pozn. čeká se na podpis p. primátorky 
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93/2013 Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu CPI Alfa, a. s. 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh na uzavření 
trojstranných smluv na zřízení a zrušení věcného břemene a zřízení a zrušení 
předkupního práva zastupitelstvu města k projednání. 

               T: 28.2.2013 

 
21/2013 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací 

zřízených Statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 
2013 

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 schválenými pravidly 
ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti.  

                                                                                                                 Termín: 10.2.2013

                
23/2013 Vedení účtů příspěvkových organizací v České spořitelně, a. s.      

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, 
pověřené zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, seznámit se schváleným 
převodem účtů ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti, tak aby nové účty 
u ČS, a.s., mohly být funkční nejpozději k 1.4.2013. 

                                                                                                                       Termín: 10.2.2013 
 

98/2013 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

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

               T: únor 2013
 

99/2013 Stanovení výše osobních příplatků ředitelů škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování 
nových platových výměrů. 

                      T: ihned
100/2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberec na změnu Základních pravidel přidělení dotací z Fondu 
pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - jednorázové posunutí termínu 
uzávěrky 1. kola 2013 na 28. února 2013 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vyhlášení 
uzávěrky 1. kola 2013 příjmu žádostí o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec dne 28. února 2013 prostřednictvím webových 
stránek Statutárního města Liberec. 
                                                                                                                    T: neprodleně 
 

101/2013 Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jednorázovou změnu 
základních pravidel pro přidělení dotací s posunutím termínu uzávěrky 1. 
kola 2013 na 28. února 2013 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vyhlášení 
uzávěrky 1. kola 2013 pro příjem žádostí o dotace z Kulturního fondu SML  ke dni 28. 
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února 2013 prostřednictvím webových stránek SML.            

                      T: ihned 
 

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 SAL upravit dlouhodobý plán příjmů a výdajů ve spolupráci 
s koncesionářem a předložit jej valné hromadě společnosti k projednání 

                                                                                                                     T: 26.2.2013 
 
Bylo předloženo na valné hromadě dne 26.2.2013, nebylo schváleno a bude předloženo na 
další valné hromadě. Nový kontrolní termín - 06/2013 

 
165/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu Honebního 

společenstva Liberec – Radčice 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, podat písemnou žádost honebnímu 
společenstvu Liberec - Radčice o přeložení termínu valné hromady. 
 

 
43/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

 Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 

1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu: 
       s Mašatou Jiřím a Sentivanem Vladimírem      
                                                                                                                      T: únor 2013

 
2. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 
       s Bezuchou Jakubem, Bendikovou Olgou a Šedým Robertem   
  
                                                                                                                      T: únor 2013
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
       s Valáškem Karlem, Třešňákovou Alenou, Vackovou Zdeňkou, Eichlerem      
      Miroslavem, Berešem Ladislavem, Bartoníčkem Milanem, 
      náhradníky: Záhorák Zdeněk, Matysová Mária    
                                                                                                        T: únor 2013 

 p. Bereš - umístěn v DD  
 

4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
       s manželi Melicharovými Hanou a Josefem 
       náhradníky: manželé Pavlíčkovi Miloslava a Jaromír 
                                                                                                                      T: únor 2013

 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (bezbariérový - 

upravitelný) 
       s Bolkem Martinem, 
       náhradník: Dundová Jana 

               T: únor 2013

 
6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací 
       s Pavlatou Jaroslavem, s Koutníkem Romanem, s Václavíkovou Lucií, 
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       náhradník: Ing. Blekta Přemysl 

               T: únor 2013
 

7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní  
       s Matějcovou Janou,                                                                                      splněno 
       náhradník: Kroužek Lukáš 
       s Billim Pavlem,                                            vypustit ze sledování (odmítnutí bytu)
       náhradník: Fischová Hana                  nájemní smlouva uzavřena s náhradníkem
          
                                                                                                                      T: únor 2013

 
8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt s věcně usměrňovaným nájemným 
       s Výbochovou Annou, Grundzovou Annou,  
                                                                                                                      T: únor 2013

 p. Grundzová byt odmítla 
 
9. Informovat pana Petka Petkovova Dimitrova o udělení výjimky  

   
                                                                                                                      T: únor 2013
10. Uzavřít s CZaSP, p. o. , smlouvu o výpůjčce na byt č. 3, Burianova 969              
                                                                                                                      T: únor 2013

 
49/2013 Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení 

azylantů a na rozvoj infrastruktury obce z Ministerstva vnitra ČR 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru, zajistit podání 
žádostí o dotace na MVČR. 

               T: únor 2013
 

105/2013 Správa bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec - zrušení 
zadávacího řízení 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zajistit zveřejnění vyloučení 
uchazeče SBD Sever a zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele. 
                                                                                                                             T: ihned 

 
102/2013 Darovací smlouva se Severočeským muzeem v Liberci v rámci projektu 

"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt "       

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné darovací smlouvy se Severočeským muzeem V Liberci, 
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1. 

             T: neprodleně 
                                   

104/2013 Schválení dotace na projekt "Integrovaný systém řízení Statutárního 
města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací" 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit ke schválení Zastupitelstvu města.  
                                                                                                                      T: 28.2.2013 

 
58/2013 Uplatnění žádosti o dotaci  MMR ČR - „Zpřístupnění zasedací místnosti" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s vyhlášenými  podmínkami pro poskytnutí dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akci „Radnice - 
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zpřístupnění zasedací místnosti“         

               T: 15.2.2013 

 
62/2013 Vyřazení části místních komunikací ze sítě místních komunikací 

Část komunikace Blažkova a vybraná část Soukenného náměstí  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. podat návrh na vyřazení ze sítě místních komunikací - část komunikace Blažkova 

a vybraná část Soukenného náměstí a to na p.p.č. 1528/3, 1528/6, 5829/3, 1528/24 
a části pozemků č. 4035/13, 4035/12 (dle předložené katastrální mapy) a p.p.č. 
5821/8, 5821/7 vše v k. ú. Liberec, které jsou ve vlastnictví Statuárního města 
Liberec (dle geometrického plánu) Magistrátu města Liberce, odboru dopravy 

                                                                                                       T: 02/2013 - kontrolní 

 
67/2013 Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2013 

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

               T: únor 2013

 
73/2013 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa 

Žádost o změnu technického řešení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, pokračovat 
v přípravě dalších etap realizace akce „Lokalita Lesní - oprava komunikací“ podle 
přijatých usnesení rady města Liberce a projektové dokumentace veřejně projednané 
v roce 2011 

         Termín: 02/2013
 

76/2013 PD investičních akcí - dodatky SOD se spol. VALBEK 

"Horní Hanychov - dostavba jednotných kanalizací" 

"Pod Ještědem - dokončení splaškové kanalizace" 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatky k příslušným smlouvám o 
dílo a následně zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů. 

               T: únor 2013
 

77/2013 Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva  

Uzavření dodatku k plánovací smlouvě 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1 k plánovací 

smlouvě „Komunikace Nedbalova“ č. 19/11/0097 
                                                                                                                         T: 02/2013 

 

107/2013 Ukončení smluvního vztahu se společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 
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Zajišťování servisu a oprav pro soubor veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení společností Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a. s., po ukončení smlouvy se společností ELTODO - 
CITELUM, s.r.o., a po vydání rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad 
Labem - pobočka v Liberci o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného 
opatření   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Heřmánek & Černý 
advokátní kanceláří, s.r.o. a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a. s., zajistit po schválení příslušnými orgány společnosti uzavření 
příslušných smluvních dokumentů za účelem zajištění servisu a opravy veřejného 
a slavnostního osvětlení, ve vlastnictví Statutárního Města Liberec, a to na období 
od 9.2.2013 do 10.6.2013 

                                                                                                               Termín: neprodleně 

 
109/2013 
 

Havarijní opravy chodníků 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Havarijní opravy chodníků“ 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: 28.2.2013 
 

110/2013 Odstranění bezpečnostních závad na chodnících, dotčených stavbami 
vlastníků technické infrastruktury 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Odstranění bezpečnostních závad na chodnících, dotčených stavbami 

vlastníků technické infrastruktury“ 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: 28.2.2013 
 

117/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro Severočeskou vodárenskou společnost, a. s., investora kanalizačního 
potrubí v lokalitě vymezené ulicí Pod Sadem míru a Ševčíkova v k. ú. 
Rochlice u Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po Severočeské vodárenské 

společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, úhradu jistin za 
věcná břemena 

         Termín: 02/2013

 
119/2013 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 
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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 Petra Jebavého to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Hedvábná   

 
                                                                                                            Termín: únor 2013 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  paní Ivonu Brychovou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Franklinova  

                                                                                                            Termín: únor 2013 
 

146/2013 "Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2.  Předložit odboru právnímu a veřejných zakázek podklady pro udělení plné moci     
     pro společnost VYBER, s.r.o., k zastupování statutárního města Liberec při     
     zajišťování podkladů pro organizování veřejné zakázky 
                                                                                                                             T: ihned 

 
150/2013 Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1.  na akci „Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu“ 

zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše 
uvedené akce firmě LIBRAX, s.r.o., Ještědská 85, Liberec 8, 460 08, IČ: 
40231976 

                                                                                                                      T: 28.2.2013 

 
157/2013 Servis veřejného osvětlení včetně nákupu materiálů ve městě Liberci po 

převzetí správy veřejného osvětlení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušných smluvních 
dokumentů. 

                                                                                                               Termín: neprodleně 

 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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“ 
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                                                                                                                                     T: 12/2012
 

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 
 

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

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zřízení předkupního práva ke 
schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                            T: 13.12.2012
 

                

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

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. Připomínky vedoucích odborů 
byly zapracovány do směrnice. 
 

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 

 

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 

 

  

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 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

121/2013 Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro 
rok 2013 

3. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy. 
                                                                                                                  T: bezodkladně 

Probíhá realizace, úkol bude splněn po schválení Veřejnoprávní smlouvy Krajským úřadem.  
Nový kontrolní termín - 03/2013 
 

112/2013 Vyřazení části místních komunikací ze sítě místních komunikací 

Záměr změny Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberce č. 
8/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství města Liberce 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku a odborem právním a veřejných 
zakázek připravit změnu Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberce č. 8/2011 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství města Liberce - tj. vyřazení části 
komunikace Blažkova a části Soukenného náměstí a to včetně pozemků. 

                                                                                                                 T: 02/2013 - kontrolní 
 
 

143/2013 Pokračování v přípravě a realizaci vybraných investičních akcí SML 
v indikativním seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit v rámci       
     rozpočtového opatření do rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací částku ve   
     výši 7.500,- Kč na pokrytí činností vybraných dodavatelů v roce 2013 a zároveň zajistit  
     adekvátní finanční zdroje sloužící k předfinancování předmětných akcí 
                                                                                                                                   T: ihned 

Bude zařazeno do nejbližšího rozpočtového opatření. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 
 

95/2013 Protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě 
nedostatků zjištěných v roce 2011 na MŠ Matoušova 468/12, Liberec 1 

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

Bude splněno 26.3.2013, nový kontrolní termín - 04/2013 
 

96/2013 Protokol z následné kontroly Základní školy praktické a Základní školy 
speciální, Liberec, Orlí 140/7 

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

 
Bude splněno 26.3.2013, nový kontrolní termín - 04/2013 
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97/2013 Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy "Srdíčko", Liberec, 

Oldřichova 836/5 za období roků 2010 a 2011 

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

 
Bude splněno 26.3.2013, nový kontrolní termín - 04/2013 

 
138/2013 Protokol z následné kontroly Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 

Liberec, Husova 142/44 

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

 
Bude splněno 26.3.2013, nový kontrolní termín - 04/2013 
 

143/2013 Pokračování v přípravě a realizaci vybraných investičních akcí SML 

v indikativním seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 

v Liberci 

1.  Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,       
     pokračovat v přípravě a realizaci předmětných akcí 

 

947/2012 Komunikace  - ulice Vřesová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po kladném projednání studie předložit radě města Liberce a následně zastupitelstvu města 
návrh „Plánovací smlouvy“ pro akci „Přeložky inženýrských sítí a výstavba komunikace 
v ulici Vřesová“.   

                                                                                                                         T - kontrolní 02/2013

 
Studie ze strany zadavatele zatím nepředložena. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

62/2013 Vyřazení části místních komunikací ze sítě místních komunikací 

Část komunikace Blažkova a vybraná část Soukenného náměstí  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
2.  zajistit vklad p.p.č. 5821/8 a 5821/7 v k. ú. Liberec (Soukenné náměstí), obec Liberec    
     do katastru nemovitostí 
                                                                                                             T: 02/2013 - kontrolní 

Připraveno na vklad. Nový kontrolní termín - 04/2014 
 

106/2013 Ukončení smluvního vztahu se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Nákup elektrické energie do systému veřejného osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení po ukončení smlouvy se společností ELTODO - 
CITELUM, s.r.o., a po vydání rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad 
Labem - pobočka v Liberci o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného 
opatření 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek a Heřmánek & Černý advokátní kanceláří, s.r.o., 
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zajistit realizaci přijatého usnesení rady města Liberce. 

          Termín: neprodleně 

 
Společnost Eltodo, s. r. o., odmítlo vydat majetek. Nový kontrolní termín - 04/2013 

 
111/2013 Finská ul. výstavba rodinného domu na p.p.č. 412 v k. ú. Dolní Hanychov 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
1. vydat souhlasného stanoviska ze strany odboru správy veřejného majetku žadateli 

spol. REAL CROSS, s.r.o., IČ: 11434180  s připojením na síť komunikací ve 
vlastnictví města Liberce pozemkové parcely č. 412 v k. ú. Dolní Hanychov (záměr 
výstavby rodinného domu), obec Liberec spol. REAL CROSS, s.r.o., IČ: 11434180 

                                                                                                                           T: neprodleně
 
2. ve spolupráci s odborem hlavního architekta písemným způsobem informovat 

společnost spol. REAL CROSS, s.r.o., IČ: 11434180 o přijatých usneseních rady 
města Liberce. 

                                                                                                                           T: neprodleně 
Podána nová žádost 22.2.2013. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

113/2013 Zóny placených parkovacích zón ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Technickými službami města 
Liberec, a. s., zajistit přípravu a oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - 
dodatku ke stávající mandátní smlouvě, který ruší stávající závazek o průměrné míře 
respektovanosti včetně plynoucích sankcí vůči městu Liberec.  

               Termín: 02/2013
 Ještě nebylo podepsáno druhou stranou. Nový kontrolní termín - 04/2013 

  

158/2013 Návrhy variantních postupů města Liberce při zajišťování dlouhodobého 
servis a oprav veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, světelných 
signalizačních zařízení a dodávek materiálů ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2.  ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek  
     & Černý advokátní kancelář, s.r.o. zajistit převzetí a výkon správy a realizace servisu    
     veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci 
                                                                                                                 Termín: neprodleně 

Zpracovává se. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

159/2013 Servis světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci 

Smluvní vztah se společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek 
    & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů 

                                                                                                                     Termín: neprodleně 
Zpracovává se. Nový kontrolní termín - 04/2013 
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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 

Nový kontrolní termín - 03/2013 

 
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 
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
Nový kontrolní termín - 09/2013 

 
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

Nový kontrolní termín - 09/2013 

 

  
 

            

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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 
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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 

Po schválení komisí byla VZ veřejně vyhlášena. Termín pro podání nabídek proběhl. 
11.3.2013 byly otevřeny obálky. Na 18.3.2013 je svoláno zasedání komise pro hodnocení 
nabídek. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 
 

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“). Do směrnice byla doplněna 
kapitola věnovaná „sociálním sítím“. V současné době probíhá proces souladu směrnice 
s požadavky a výstupy projektu „Procesní a projektové řízení“. Směrnice bude vydána 
v platnost do konce měsíce března 2013. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

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, termín zasedání komise v březnu. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

 
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  byl RM 22.1.2013. Bude tvořen další materiál do 
RM. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

 
 
 
Nesplněna jsou usnesení: 
  

163/2013 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2013 z Fondu požární ochrany 
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Libereckého kraje 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované žádosti 
Krajskému úřadu Libereckého kraje. 
                                                                                                                   Termín: 02/2012

 
Usnesení zatím nebylo splněno, protože Liberecký kraj zrušil stávající systém podávání 
žádostí o dotace, vytvořil zcela nový dotační  fond a do dnešního dne nebyl schopen nová 
pravidla a hlavně formuláře zveřejnit. Není tedy žádosti podat komu a ani na čem. Podle 
vyjádření na webových stránkách kraje se tak stane v průběhu března či dubna. Jakmile se 
situace změní, žádosti budou neprodleně podány. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

 
129/2013 Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, 

příspěvkové organizace a Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvkové organizace 

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

Změna usnesení č. 129/2013 předložena a schválena v 5. RM dne 12.3.2013.   
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