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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 207/2012, 742/2012, 947/2012, 56/2013, 65/2013, 
145/2013, 159/2013, 160/2013, 265/2013, 271/2013, 305/2013, 307/2013, 318/2013, 374/2013 
  
 

 
 

 

 

Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení č. 563/2011 - akce přesunuta do rezerv 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
květen 2013 

V měsíci  k v ě t n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
115/2013 Provedení kácení 6 kusů havarijních lip ve stromořadí v ulici Masarykova

Záměr kompletní obnovy stromořadí v ulici Masarykova v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. Předložit k projednání projekt na obnovu aleje lip do Komise pro životní prostředí   

           T: květen 2013   
5. Připravit a předložit Radě města Liberec k odsouhlasení projekt na projednání       
    záměru realizace kompletní obnovy aleje s veřejností               

         T: květen 2013  
             

7. Ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací prověřit možnost žádosti o   
    dotaci na realizaci kompletní obnovy stromořadí v ulici Masarykova v Liberci a  
    vhodným způsobem informovat radu města o případných možnostech. 

                                                                                                 T: dle harmonogramu výzev 
 

146/2013 "Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke      
    schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 
                                                                                                                         T: 05/2013 
4. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci    
     akce včetně zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
                                                                                                                         T: 05/2013 

 
156/2013 Základnová vysílací stanice pro síť TETRA (BTS), 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit zpracování znaleckého posudku ohledně základnové vysílací stanice pro 

síť TETRA (BTS) a vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o jeho 
závěrech 

                                                                                                Kontrolní termín: 05/2013 
 

161/2013 Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. v nejbližším rozpočtovém opatření uplatňovat převod finančních prostředků na  
    realizaci akce z položky (číslo rozpočtové položky 2212 - 5171 - 210420950092)     
    havarijní opravy komunikací na nově založenou zakázku (číslo rozpočtové     
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    položky 2212 - 6121 - 2104209600XX) ,,Puškinova - zřízení chodníku a  
    celoplošná oprava komunikace“ 
                                                                                                                Termín: 05/2013

 
199/2013 Rekonstrukce hrobky rodiny Hübner - záměr podání žádosti o dotaci na 

uvedenou akci prostřednictvím „Programu obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR" 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podání žádosti o dotaci na obnovu 
hrobky prostřednictvím „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností“ Ministerstva kultury ČR. 

               T: 20.4.2013 
 

251/2013 Skládka Zlaté návrší - zajištění monitoringu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit výběr 
zhotovitele monitoringu kvality podzemní, povrchové a odpadní vody na skládce TKO 
Zlaté návrší. 

           T: květen 2013 
 

266/2013 Právní stanoviska k možnostem přímého zadání veřejných zakázek 
vybraným společnostem ve vlastnictví města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. Předložit radě města Liberce přijaté cenové nabídky od společnosti Technické       
    služby města Liberce, a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ:     
    25007017, k posouzení a vyhodnocení 

         Termín: 05/2013

 
272/2013 Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 152/58,    
    152/59, 152/60, 152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“  
    zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu. 
                                                                                                                      KT: 05/2013 

 
 

303/2013 Letiště Liberec – záměr Aiport Liberec CZ 2013

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování členů pracovní 
skupiny. 

             T: neprodleně 
 

310/2013 Licenční smlouva na poskytnutí vzdáleného přístupu do řadičů světelných 
signalizačních zařízení  

Bc. Davidu Novotného, 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: 05/2013
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311/2013 Návrh na složení finančních prostředků za elektrickou energii do soudní 

úschovy Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k podání návrhu 
na složení finančních prostředků za elektrickou energii do soudní úschovy 
a souvisejícímu soudnímu řízení 

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 udělení plné moci a podání návrhu na 
složení finančních prostředků za elektrickou energii do soudní úschovy. 
                                                                                                                Termín: 05/2013

  
312/2013 Cyrila a Metoděje - oprava komunikace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a 
následně zajistit realizaci akce „Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“. 

                  T: 05/2013 

 
313/2013 U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS (Kostelní) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a 
následně zajistit realizaci akce „U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě 
IS“. 

                  T: 05/2013 

 
315/2013 Cyklostezka Odra - Nisa - dodatek ke smlouvě o dílo 

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, RYBÁŘ stavební společnost, s.r.o.,  IČ: 27131335, Nám. Míru 50, 276 01 
Mělník. 

               KT: 05/2013 
 

316/2013 "Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa " 

Žádost o rozšíření zadání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. informovat žadatele o výsledku projednání 
                                                                                                                Termín: 05/2013
 
2. učinit všechny kroky vedoucí ke splnění schválené varianty řešení 
                                                                                                                Termín: 05/2013

 
 

319/2013 Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
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otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku 
a celoplošná oprava komunikace“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, 
společnosti Colas CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 
00 

 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ - zhotovitel 
stavby, a to vítězi řízení, společnosti Colas CZ, a.s.; IČ: 26177005, se sídlem: Ke 
Klíčovu 9, Praha 9, 190 00 

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

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení 
chodníku a celoplošná oprava komunikace“- zhotovitel stavby, všem účastníků 
výběrového řízení  

                                                                                                                             T: ihned 

 
342/2013 Oprava střech garáží a teras Nezvalova ulice 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
smluvního dokumentu - smlouvy o spolupráci na akci „Oprava izolace a 
odvodnění střech a teras v ulici Nezvalova“ mezi Statutárním městem Liberec a 
Sdružení majitelů garáží Kunratická II, se sídlem Nezvalova ulice, Liberec 15 

         Termín: 05/2013

 
343/2013 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
seznámení všech žadatelů o zásahy do veřejné zeleně ve vlastnictví města Liberec se 
schválenými technickými zásadami a podmínkami. 

             T: neprodleně 

 
347/2013 Rizikové úseky na vybraných místních komunikacích v souběhu 

s vodotečemi 

Posouzení stavu komunikací z pohledu bezpečnosti provozu 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Posouzení stavu komunikací z pohledu bezpečnosti provozu “zajistit 

odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené 
akce společnosti JAP Projekt, s.r.o., Generála Svobody 45/27, Liberec, 460 01, IČ: 
27344444 

                                                                                                                  T: květen 2013 
 

350/2013 DH Vlnařská - hromadná žádost obyvatel o navrácení sestavy se 
skluzavkou 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
písemné informování obyvatel z ulice Vlnařská dle rozhodnutí RM. 
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             T: neprodleně 
 

328/2013 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat o povolení 
výjimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze. 

                      T: ihned 

 
329/2013 Jmenování ředitelky Mateřské školy "Motýlek", Liberec, Broumovská 

840/7, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret 
a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, 
příspěvkové organizace. 

           T: květen 2013   
 

330/2013 Jmenování ředitelky Mateřské školy "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 
509/20, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret 
a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, 
příspěvkové organizace. 

           T: květen 2013 

 
360/2013 Protokol o kontrole hospodaření Mateřské školy "Korálek", Liberec, 

Aloisina výšina 645/55 za období roků 2011 a 2012 

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

 
361/2013 Protokol z kontroly hospodaření MŠ "Rosnička", Školní vršek 503/3, 

příspěvková organizace, Liberec za období roků 2011 a 2012 

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

 
365/2013 Platové výměry ředitelek mateřských škol a stanovení výše osobního 

příplatku  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování 
platových výměrů dle důvodové zprávy.  

                      T: ihned 
 

366/2013 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 
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368/2013 Změna usnesení - 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 spolu s ředitelem 
Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace o zpětvzetí 
žádosti o snížení kapacity . 

             T: neprodleně 

 
295/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního,
 
2. Informovat paní Koškovou Věru, Zsámbokima Františka o udělení výjimky v DPS

                      
                                                                                                                  T: květen 2013 
                                                            
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 

s Černou Alenou, Šrytrem Karlem, Blažkovou Vlastou, 
náhradníci: Urbanová Jindřiška, Hojdová Jiřina    

                                                                                                                  T: květen 2013 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 

s manželi Bláhovými Janem a Marií, Wölfelovými Petrem a Marií,  
náhradníci: Radoušovi Stanislav a Hana 

                                                                                                                  T: květen 2013 
(Wölfelovi byt odmítli) 

 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty startovací 

s Švarcovou Monikou, náhradník: Vaňková Jindřicha 
s Hillerovou Marií, náhradník: Ličáková Helena 
se Skálou Slavomírem,  

                                                                                                                  T: květen 2013
 
 
6. Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů u Sila 

s Hladíkovou Kateřinou, z bytu č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 se 
přestěhuje do bytu č. 402, o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202 
s Beláňovou Ivetou, z bytu č. 402, o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202 se 
přestěhuje do bytu č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 

 
7. Uzavřít dodatek o prodloužení nájemních smluv o 2 roky pro příjmově vymezené 

osoby 
 

334/2013 Aktualizace směrnice k provádění doplňkové činnosti příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, seznámit s rozhodnutím rady 
města paní Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec. 

                      T: ihned 
 

335/2013 Schválení výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, odlehčovacích 
služeb a zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum 
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zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 1. 6. 2013 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, písemně seznámit ředitelku 
Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace, Mgr. Lenku 
Škodovou, s rozhodnutím rady města. 
                                                                                                                             T: ihned 

 
338/2013 Nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

Komunitní středisko Kontakt Liberec v období květen - prosinec roku 
2013 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. zajistit nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku Komunitního střediska 

Kontakt Liberec, p. o., dle důvodové zprávy 
                                                                                                                    T: neprodleně 
2. písemně seznámit Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní 

středisko Kontakt Liberec, p. o., s rozhodnutím rady města 
                                                                                                                    T: neprodleně 

                                                                                                                                  
 

359/2013 Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí humanitního odboru, zajistit vydání pokynu k přidělení 
bytu. 

                                                                                                       
 

372/2013 Návrh odpovědi o. s. Fokus Liberec na žádost o dofinancování sociálních 
služeb  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zajistit odeslání odpovědi 
žadateli.  

               T: 30.5.2013 

       
373/2013 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 

péče Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem mandlu do prádelny a 
nového užitkového vozu pro potřeby pečovatelské služby  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, písemně seznámit Mgr. Lenku 
Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

             T: neprodleně 

 
324/2013 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v 

likvidaci“ pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2012 

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

                                                                                                                 Termín: 30.5.2013
 

309/2013 Pozastavení výzev a poskytování dotací ze všech účelových fondů 
Statutárního města Liberec 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit na nejbližším řádném zasedání 
zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření o ponechání finančních prostředků 
ve výši 60% ze stávajícího rozpočtu pro účelové fondy Statutárního města Liberec.  
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               T: 25.4.2013 
 

321/2013 Vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na „Poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb v sítích GSM“ 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k vypsání 
zjednodušeného podlimitního řízení na „Poskytování mobilních telekomunikačních 
služeb v sítích GSM“. 

                      T: ihned 
 

393/2013 Pronájem kina Varšava a závazek revize do 1. září 2013 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat smlouvu na pronájem kina 
Varšava na 1 rok bez finančních nároků ze strany Statutárního města Liberec a 
s podmínkou provedení revize elektrozařízení. 

 
323/2013 Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit závěrečný účet 
Statutárního města Liberec za rok 2012 zastupitelstvu města dne 30. 5. 2013 ke 
schválení. 

 
326/2013 Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví Statutárního města Liberec 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke 
schválení zastupitelstvu města. 

               T: 30.5.2013 

 
352/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 
Statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 30. 5. 2013 ke 
schválení. 

 
353/2013 Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa Bank, a. s., IČ: 47116102 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření dodatku ke 
smlouvě zastupitelstvu města ke schválení. 

      Termín: 30.5.2013
 

354/2013 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2013, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011, o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města 
Liberce 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání 
zastupitelstvu města. 

             T: 30.05.2013 
 

355/2013 Majetkoprávní operace  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a III. ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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               T: 30.5.2013 
 

356/2013 Změna usnesení - směna pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce  

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

               T: 30.5.2013 
 

264/2013 Záměr zajištění sdruženého nákupu komodit pro občany Statutárního 
města Liberec 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
předložit návrh postupu pro realizaci záměru.  

       T: 7. května 2013 
 

304/2013 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
 

2. svolat řídící výbor 

                                                                                                                             T: květen 2013
 

377/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 
alokaci prostředků na IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
zastupitelstvu SML ke schválení.  

               T: 30.5.2013 
 

378/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM 
Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 
alokaci prostředků na IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke 
schválení.  

               T: 30.5.2013 

 
379/2013 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 

život v Liberci 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
předmětného IPRM zastupitelstvu SML ke schválení.   

               T: 30.5.2013 
 

 
369/2013 Smlouva o zajištění prodeje vstupenek mezi Statutárním městem Liberec 

a společností ELSET, s.r.o.  

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního 
ruchu, zajistit uzavření smlouvy o zajištění prodeje vstupenek mezi Statutárním 
městem Liberec a společností ELSET, s.r.o.  
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             T: neprodleně 
 

325/2013 Majetkoprávní operace 

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

             T: neodkladně
 

384/2013 Výpověď rámcové smlouvy o telekomunikačních službách a o prodeji 
telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství č. 23740590 uzavřenou 
dne 21. 7. 2006 se společností T - Mobile Czech Republic, a. s.  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit odeslání výpovědi výše 
uvedené rámcové smlouvy společnosti T - Mobile Czech Republic, a. s.  

                      T: ihned 
 

 

327/2013 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

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

 

333/2013 Živá zahrada - Návrh komise pro životní prostředí na zavedení 
informačního a poradenského odkazu na webu města v oblasti podpory 
biodiverzity na zahradách 

1. Michaele Bělinové, tajemnici Komise pro životní prostředí RML, zajistit 
zveřejnění článku v Libereckém zpravodaji a na webu města Liberce  

                                                                                                                      T: 31.5.2013 
2. Členům Komise pro životní prostředí SML, zajišťovat včasnou odpověď na 

dotazy občanů. 
 

388/2013 Záměr fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice 
Turnov, s.r.o., -  zástupci SML do pracovních skupin 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání nominací do 
pracovních skupin za statutární město Liberec řediteli KNL.   

          T: do 27.5.2013 
 

 
 
 

 

Z prodloužených termínů jsou splněna 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: 
 
2. Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 619/1 v k. ú. Dolní Hanychov, obec 
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272/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 

pro A - NET Liberec, s. r. o., investora pokládky sdělovacího vedení 

v lokalitách Nerudovo náměstí, Matoušova ulice a Cihlářská ulice 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po A - NET Liberec s.r.o., IČ: 
    28687965, se sídlem Hodkovická 109, Liberec XXIII - Doubí uzavření „Dohody 
    o vzájemném postupu a financování povrchů zádlažeb“ při realizaci akce 
    „Oprava komunikace Matoušova“ a akce „Oprava komunikace Cihlářská“ 
                                                                                                                 Termín: 06/2012 

 
 

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

 

257/2013 Návrh financování sociálních služeb z rozpočtu města v Komunitním 

plánování pro roky 2014 - 2016 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Návrh financování z rozpočtu 
města do komunitního plánu pro rok 2014 - 2016 zastupitelstvu města. 
                                                                                                                        T: 25.4.2013

 
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 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, při rozpočtovém 
    opatření, navýšit rozpočet městské policie o příjmy z veřejnoprávní smlouvy 
                                                  T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 

 
 

278/2013 Návrh rozpočtového opatření č.  3 Statutárního města Liberec na rok 

2013 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 
Statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 25. 4. 2013 ke 
schválení. 

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

v indikativním seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 

život v Liberci 
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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
38/2013 Soudní spor žalobce Ondřeje Běly proti žalovanému SML a Bytovému 

družstvu Liberec 

3. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, uvolnit finanční 
    prostředky ve výši 353.476,30 Kč z rezervy rozpočtu SML a zařadit toto do 
    nejbližšího rozpočtového opatření. 
                                                                                                                        T: 31.3.2013

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

Libereckého kraje 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované žádosti 
Krajskému úřadu Libereckého kraje. 
                                                                                                                 Termín: 02/2013 

 
306/2013 Žaloba 7C34/2013 - žalobce Vyšehrad 2000, a. s., Národní třída 10/138, 110

00 Praha 1 - o zaplacení 110.000,- Kč s příslušenstvím 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu a vystavení plné moci. 
                                                                                                             Termín: neprodleně

 
176/2013 Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML - schválení

seznamu vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení a schválení 

aktualizovaného znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy 

2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
 
    - informovat představenstvo TSML, a.s., o vypsání veřejné zakázky „Poradenství    
      v souvislosti s přípravou a realizací prodeje TSML, a.s.“, a o nutnosti, aby 
      představenstvo TSML, a. s., zajistilo: 
 
 2. uzavření Smlouvy o důvěrném zacházení s informacemi 
                                                                                                 T: bez zbytečného odkladu 
     - předat návrh Smlouvy o důvěrném zacházení s informacemi představenstvu 
       TSML, a.s. 
                                                                                                 T: bez zbytečného odkladu 

 
 
 

 
 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

65/2013 Založení projektů "Bezpečný přechod 2012"  

1. Liberec - Zhořelecká 

2. Liberec - Sokolská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. v souladu s „Informací o schválené akci“ Státního fondu dopravní infrastruktury ČR 

zajistit podklady pro uvolnění dotace na akce (a) Liberec - Zhořelecká a (2) Liberec - 
Sokolská zajistit  

- kopii Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem a to na základě provedeného 
výběrového řízení,  

- čestné prohlášení, že zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
v platném znění,  

- doklad o zřízení účtu u ČNB,  
- sdělení jména osoby oprávněné za organizaci smlouvu podepsat vč. dokladu o volbě  

                 KT: 05/2013 
Probíhá výběrové řízení. Náhradní kontrolní termín - 07/2013 
 

145/2013 Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 

výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění 
inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení a dokumentace pro 
provádění stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E - ZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek 

                                                                                                       T: květen 2013 - kontrolní
Probíhá výběrové řízení. Náhradní kontrolní termín - 06/2013 
 
 

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, 
 

2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří     
    Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit zpracování právního   
    stanoviska možných způsobů zadání dlouhodobé zakázky pro další období na     
    zajištění servisu, údržby a oprav světelně signalizačních zařízení ve městě Liberci     
    a vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o jeho závěrech 
                                                                                                       Kontrolní termín: 05/2013

Úkol trvá vzhledem ke skutečnosti, že město si převzalo správu samo a správa nebyla předána 
společnosti Eltodo - Citelum. Nový kontrolní termín - 11/2013 
 

160/2013 Rumjancevova - úprava vnitrobloku 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Rumjancevova - Úprava     
    vnitrobloku“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného  
    uchazeče 
                                                                                                            Termín: 05/2013 

Proběhne až po zřízení vodovodních přípojek nájemníků. Nový kontrolní termín - 2014 
 

265/2013 Návrhy možností převodu majetku hřbitovů ve vlastnictví TSML, a. s., na 
SML 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a společností TSML a.s. zajistit 
realizaci přijatých usnesení rady města Liberce a vhodným způsobem informovat radu 
města Liberce o podrobném rozboru naplnění schválené varianty. 

                     KT: 05/2013 
Úkol trvá. Nový kontrolní termín - 11/2013 
 

271/2013 Termíny první seče travních porostů ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
prostřednictvím smluvního zhotovitele prací tj. Technických služeb města Liberce, a.s., 
zajistit termínové plnění 1. seče na plochách II až IV třídy IT v souladu se schválenými 
termíny radou města Liberce. 

                                                                                                 Termín: dle usnesení rady města 
Materiál připraven do 13. RM. Nový kontrolní termín - 06/2013 
 

318/2013 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Nad Údolím - oprava lávky, Lukášovská - oprava mostu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu 

                        T: 05/2013 
Průběžně plněno (zajištění podpisu SML). Nový kontrolní termín - 07/2013 
 

307/2013 Poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje Technických služeb 
města Liberec, a. s. 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit uzavření smlouvy s výše 
uvedeným vítězem veřejné zakázky.  

                                                                                                                     Termín: neprodleně 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín - 06/2013 
 

  

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

  
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 zájemce o přeložky IS předložena nekompletní.  
Nový kontrolní termín - 08/2013 
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742/2012 Bezpečné přechody - založení projektů 

1. 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 - 09/2013 
 

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 

 
Probíhají stále jednání. Nový kontrolní termín - 09/2013 

 
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 
Průběžně plněno. V současné době probíhají besedy k návrhu územního plánu Liberec, 
připravuje se konání veřejného projednání. Nový kontrolní termín 07/2013. 

 
 

305/2013 Vyhodnocení výběrového řízení - Dodávka zařízení a služeb pro projekt 

Rozvoj využití IT na ZŠ města Liberec 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem. 
                                                                                                                    T: duben 2013 

Nový kontrolní termín - 09/2013 
 

  

 
Nesplněna jsou usnesení: 

  
374/2013 Přijetí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva vnitra ČR  

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit zastupitelstvu ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z MVČR na 
úhradu čistého nájemného azylantům podle varianty č. II A ve výši 58.236,- Kč a 
účelové dotace na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. I ve výši 400.000,- 
Kč.      

              T: 30.5.2013 
 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit příslušné poskytované dotace z rozpočtu MVČR v celkové výši 58.236,- Kč 
a 400.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření. 

                     T: ihned 
Nepřišli dotace z MVČR, nový kontrolní termín - 08/2013 
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Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 

 
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 

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
Vypustit ze sledování - akce přesunuta do rezerv. 
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