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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 123/2012, 199/2012, 765/2012, 778/2012, 
38/2013, 65/2012, 103/2013, 113/2013, 116/2013, 121/2013, 143/2013, 160/2013, 223/2013, 224/2013, 
257/2013, 278/2013, 303/2013 bod č. 1, 305/2013, 306/2013. 
  
 

 
 

 

 

Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení č. 225/2013 bod č. 6 - byt odmítnut 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
duben 2013 

V měsíci  d u b n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

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

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2.   zajistit zpracování znaleckého posudku ve věci Realizace projektu dopravní ústředny  
      pro město Liberec a vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o jeho  
      závěrech 
                                                                                                     Kontrolní termín: 04/2013

 
70/2013 Kostelní ulice - oprava komunikace - II. etapa u kostela Sv. Antonína 

 Architektonická studie, dopravní režim a archeologický dohled a výzkum  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit zpracování projektové dokumentace pro další stupeň stavebního řízení 
                                                                                                              Termín: duben 2013 

 
107/2013 Ukončení smluvního vztahu se společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

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. předložit radě města Liberce návrh na zajištění servisu a opravy 
veřejného a slavnostního osvětlení,  světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, a to na období od 11.6.2013 

                                                                                                              Termín: duben 2013 
2. vhodným způsobem informovat vedení města o průběhu realizace předmětné 

zakázky 
                                                                                                              Termín: duben 2013

114/2013 Cyklostezka za ČOV Liberec - majetkoprávní operace  

Povodí Labe, státní podnik, Severočeská vodárenská společnost, a. s. 

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

státní podnik se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 a Statutárním městem 
Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 
2. „Smlouvu o nájmu“ a to mezi Povodím Labe, státní podnik se sídlem Hradec 

Králové, Víta Nejedlého 951 a Statutárním městem Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 
3. „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ a to mezi 

obchodní společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice a Statutárním městem Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 
1, 460 59 Liberec 1 

                                                                                                           T: 04/2013 - kontrolní
  

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, 

1. Zajistit veškeré administrativní kroky mezi Statutárním městem Liberec (dále jen 
SML) a OŽP MML, aby mohlo dojít k pokácení šesti kusů lip se sníženou provozní 
bezpečností a ve špatném zdravotním stavu 

            T: duben 2013 

2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření smluvního 
dokumentu mezi SML a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a. s., ve věci samotné realizace pokácení šesti kusů dřevin 

            T: duben 2013 
 

152/2013 Smlouva o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA 
Machnín - Chrastava úsek 0,000 - 0,771 “ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
c) zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                             T: 04/2013 
 

161/2013 Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,   
 
2.   po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Puškinova - zřízení  
       chodníku a celoplošná oprava komunikace“, předložit radě města ke schválení     
       výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 
                                                                                                                    Termín: 04/2013
 

194/2013 Darovací smlouva - reliéf holubice míru 

Smlouva o nájmu - prostory k umístění reliéfu holubice míru 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, Darovací smlouvy - reliéf 

holubice míru mezi paní Jitřenkou Volencovou a Statutárním městem Liberec ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
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2. zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, Smlouvu o pronájmu - k 

umístění reliéfu holubice míru mezi paní Jitřenkou Volencovou a Statutárním 
městem Liberec ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 

                                                                                                                            T: 1.4.2013 
                

195/2013 „Oprava mostu Josefinino údolí“ - přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
smluvního dokumentu v radě města zajistit jeho uzavření.  

               KT: 04/2013 
 

227/2013 "Bezpečný přechod 2012" - Smlouva o spolupráci SML x ŘSD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření Smlouvy o 
spolupráci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Statutárním městem Liberec na akce 
„Liberec - Zhořelecká“ a „Liberec - Sokolská“.   

               KT: 04/2013 
 

244/2013 Převzetí správy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelných 
signalizačních zařízení ve městě Liberci  

Bc. Davidovi 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 převzetí správy veřejného osvětlení, 
slavnostního osvětlení a světelně signalizačních zařízení na území města Liberce. 
Termín: neprodleně 
 

245/2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zpracování znaleckého posudku na vybrané 
dodávky a služby realizované společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Bc. Davidovi 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 dodatku příslušné smlouvy. 
                                                                                                               Termín: neprodleně 
 

246/2013 Žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zaslání dokumentace o 
veřejné zakázce  

Vyjádření Statutárního města Liberec k žádosti Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat radu města o dalším případném vývoji ve věci žádosti Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže č. j. ÚOHS - P216/2013/VZ - 4861/2013/533/Mkd ze dne 
18.3.2013. 

    Termín: neprodleně

 
247/2013 Tarifní produkt určený pro cestování za kulturními místy na území 

Statutárního města Liberec 

Bc. Davidovi 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. 2/2013, kterým se mění Tarif městské dopravy 
v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. 

    Termín: neprodleně
248/2013 Oprava mostu Ostašovská  

Žaloba společnosti SDS EXMOST vůči městu Liberec 

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

    Termín: neprodleně  
 

249/2013 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,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  paní Ursulu Svobodovou a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Ruprechtická        

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

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  Tomáše Hanyka, zastoupeného 
matkou Irenou Kopeckou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na 
komunikaci Gagarinova   

                                                                                                                    Termín: duben 2013 
 

250/2013 Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2012 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit závěrečnou zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne 25.4.2013. 
 

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

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

veřejných zakázek společnost Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Liberec 
8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017 k zaslání nabídky k zajištění (i) 
dlouhodobého servisu, provozu a údržby veřejného osvětlení a slavnostního 
osvětlení, světelně signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberce a (ii) 
dlouhodobé dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberce 

         Termín: 04/2013 
 

267/2013 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací" - II. etapa  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
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nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“- II. etapa“ - zhotovitel stavby, a to vítězi 
řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 
Praha 1                       
                                                                                                                           T: ihned

 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - 
oprava komunikací“- II. etapa“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového 
řízení    

                      T: ihned 
 

268/2013 Vyhodnocení posouzení dopadů odstranění dopravní řídící ústředny 
města Liberec 

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 příslušného 
smluvního dokumentu  

                                                                                                               Termín: neprodleně 
 

269/2013 Podání žádosti o dotaci k rekonstrukci Hübnerovy hrobky 
prostřednictvím „Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR", včetně zajištění 
předfinancování akce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
zajistit podání žádosti o dotaci na opravu hrobky prostřednictvím „Programu obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ Ministerstva kultury 
ČR, převedení finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru správy veřejného majetku 
nutných k předfinancování celé akce. 

               T: 25.4.2013 
 

272/2013 Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení majetkoprávní operace 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“ ke schválení zastupitelstvu města 

                  T: 04/2013

 
274/2013 Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 

Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2013 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací 
z rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2013 na jednání zastupitelstva dne 
25.4.2013. 

 
128/2013 Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů základních a 

mateřských škol 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci 
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konkurzních řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. 
                                                                                                                       T: duben 2013 

 
285/2013 Protokol z následné kontroly Mateřské školy "Rolnička", Liberec, 

Truhlářská 340/7 

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

286/2013 Platový postup ředitelky Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 
389/8, příspěvkové organizace, Bc. Jany Palasové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

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

 
287/2013 Změna usnesení - Navýšení kapacity Základní umělecké školy, Liberec, 

Frýdlantská 1359/19 

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

 
288/2013 Zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na zrušení usnesení ke 
schválení do zastupitelstva města.  

      Termín: 25.4.2013
 

190/2013 Žádost o odpis nákladu za havárii na vodovodu 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města ke 
schválení žádost o odpis nákladů za havárii na vodovodu.  

               T: 28.3.2013 
 

191/2013 Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, 
OLP/2594/2011 ze dne 31.10.2011 mezi Statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem (převod budov a pozemků za účelem zřízení a 
provozování HOSPICE) 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.        
                                                                                                                     T: 28.3.2013

 

225/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního,
 
1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 

   s Grundzou Pavlem  
          

2. s Šírem Břetislavem, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 neuzavírat dodatek ke     
   smlouvě o  ubytování nízkého standardu, jeho prodloužení nebylo doporučeno      
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   humanitní komisí  

            T: duben 2013 
 

3. informovat paní Černou Alenu, Urbanovou Jindřišku, Málkovou Jitku o udělení     
   výjimky v DPS 

            T: duben 2013 
 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
   s Hurdíkovou Helenou, Kamenskou Jiřinou, Petko Petkovem Dimitrovem,          
   Vackovou Evou, Šefrovou Helenou, Málkovou Jitkou,  
   náhradníky pro Krejčího: Ropek Václav, Hojdová Jiřina   
                                                                                                                  T: duben 2013
 

5. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní  
      s Málkovou Marcelou 
                                                                                                                       T: duben 2013 

 
258/2013 Výpověď z nájmu 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu uživatelům 
do vlastních rukou  

            T: duben 2013 
 

259/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách T. Bláhy 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, uzavřít navrženou dohodu o 
splátkách s panem T. Bláhou s lhůtou splatnosti do 18 měsíců.    
                                                                                                                T: ihned

 

293/2013 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem majetku 

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

             T: neprodleně 
 

294/2013 Výpověď z nájmu nebytového prostoru 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu nebytových 
prostor nájemci do vlastních rukou.  

            T: duben 2013 
 

295/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 

s Vondráčkovou Naděždou       
                                                                                                     T: duben 2013

 

296/2013 Změna pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení a bytů v domech 
zvláštního určení ve vlastnictví SML 
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Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
změnit pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné byty) a 
bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), odstavec Závěr, 
poslední odrážka: ,,Žadatelé o prodloužení nájemní smlouvy musí splňovat podmínky 
dané těmito pravidly. Pokud tyto podmínky nesplňují, smlouva nebude prodloužena“, 
s účinností od 1. 5. 2013, změnu pravidel zveřejnit na webových stránkách SML. 

 

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

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 
3.   nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu  
      odboru ekonomiky částku potřebnou na pokrytí ceny za předmět plnění 

 
203/2013 Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2012 ze společností 

založených Statutárním městem Liberec 

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ,TSML, 
SAJ, SAF, LIS) a jednatelům společnosti SAL, s.r.o., předložit na odbor ekonomiky a 
majetku podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2012 (účetní závěrku za 
rok 2012 a návrh na rozdělení zisku). 

                                                                                                               Termín: 9.4.2013
 

276/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 
Statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 25.4.2013 ke schválení. 

 
277/2013 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního 

města Liberec za I. čtvrtletí 2013    

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne 25.4.2013. 

 
279/2013 Záměr odkupu stávajícího komunálního dluhopisu a vydání dluhopisu 

nového      

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, pokračovat v jednáních dle důvodové 
zprávy a předložit informaci k projednání radě města. 

 

298/2013 Zpráva o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a.s. 
za rok 2012  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předloženou zprávu. 
                                                                                                                         T: neprodleně

 

214/2013 Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zajistit uzavření smlouvy s vlastníkem 
pozemku. 

         Termín: 04/2013
 

262/2013 Veřejná zakázka "Zpracování analýz v rámci Aktualizace strategického 
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rozvoje Statutárního města Liberec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s vybranými uchazeči na jednotlivé části takto: 
s vítězným uchazečem EUNICE CONSULTING a.s., IČ: 27073301, se sídlem Belgická 
642/15, 120 00 Praha 
 
na část A za cenu 80.000,- Kč bez DPH 
na část C za cenu 55.000,- Kč bez DPH 
na část D za cenu 55.000,- Kč bez DPH 
na část E za cenu 55.000,- Kč bez DPH 
na část F za cenu 60.000,- Kč bez DPH 
 
s vítězným uchazečem AF - CITYPLAN, s.r.o., IČ: 47307218, se sídlem Jindřišská 
17/889, 110 00 Praha 1 
na část B za cenu 80.000,- Kč bez DPH. 

                      T: ihned 
 

289/2013 Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení vstupu SML do Národní 
sítě Zdravých měst ČR k projednání v zastupitelstvu města.  

                  T: 04/2013

 
290/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace Rochlice - 

kamerový systém - dodatečné práce č. 1" v rámci Integrovaného 
operačního programu  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem NWDC Company, spol. s r.o., 
Mezi Lysinami 436/6, 140 00 Praha 4. 

             T: neprodleně 
 

291/2013 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit seznam níže uvedených projektů ke 
schválení jejich zařazení do indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
zastupitelstvu SML.   

               T: 25.4.2013 
 

252/2013 Návrh Mandátní smlouvy č. 10/13/0004 mezi Statutárním městem Liberec 
a Sportovním areálem Ještěd, a. s. 

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního 
ruchu uzavřít Mandátní smlouvu č. 10/13/0004 mezi Statutárním městem Liberec a 
Sportovním areálem Ještěd, a. s.  
                                                                                                                         T: neprodleně

 
253/2013 Návrh vzorové smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a 

provozovateli ubytovacích zařízení 

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního 
ruchu, zajistit uzavření smluv o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a 
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provozovateli ubytovacích zařízení.                                                                   
                                                                                                                         T: neprodleně

 

254/2013 Majetkoprávní operace 

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

             T: neodkladně
 

280/2013 
 

Majetkoprávní operace 

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

               T: 25.4.2013 
 

292/2013 Lesní hospodářské osnovy na 2013 - 2022 

Ing. Jaroslavu Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit uzavření smlouvy 
s  vítězem veřejné zakázky. 

                                                                                                            Termín: do 30.4.2013
 

189/2013 Schválení uzavření Smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis 
Smlouvy o výpůjčce oběma smluvními stranami. 

               T: 26.3.2013 
 

256/2013 Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N

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

 

299/2013 Změna článku IV. bodu 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Jednací řád Zastupitelstva města 
Liberec k projednání do zastupitelstva města.      

          T: do 25.4.2013  
 

303/2013 Letiště Liberec – záměr Aiport Liberec CZ 2013 

2. Lukáši Martinovi, předsedovi pracovní skupiny, svolat pracovní skupinu a stanovit 
další postup  

             T: neprodleně 
 

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

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

               T: 25.4.2013 
 

 
 

 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

282/2012 Výlepové plochy ve městě Liberci 

Žádost pana Jiřího Jaroše na provozování výlepových ploch 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s usnesením rady města Liberec předložit radě města ke schválení smlouvu 

o spolupráci v oblasti výlepu plakátů a souvisejícího servisu se společností Technické 
služby města Liberce a. s., nebo smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem 
Liberec a společností Jiří Jaroš - Propagace a to na další provozování výlepových 
ploch ve městě Liberci 

                                                                                                               Termín: červen 2012
 

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
 

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., 
zajistit realizaci přijatého usnesení rady města Liberce. 

                                                                                                                       Termín: neprodleně 
 

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 
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      města Liberce. 
                                                                                                                                T: neprodleně 

 
 

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
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
 

151/2013 "Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná" - dodatek k SOD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
2. ve spolupráci s odborem právním a věřených zakázek zajistit schválením výjimky ze 

směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavření smluvního dokumentu na zpracování 
projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného 
povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ se 
společností Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ: 61316733, U Sila 1328, 463 11 dle důvodové 
zprávy 

                                                                                                                            KT: 03/2013
 

161/2013 Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem 

právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení  
předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na  
akci „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ 

                                                                                                                            Termín: 03/2013
 

196/2013 "Kunratická - zřízení chodníku" - Smlouvy o souhlasu s provedením 
stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, aby k 
akci „Kunratická - zřízení chodníku“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných 
zakázek zajistil: 
 
1. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Miladou 

Polákovou, 
 

                                                                                                                                  KT: 03/2013 
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2. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Jiřím Polákem, 

                                                                                                                                  KT: 03/2013 
 

3. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Úřadem pro 
 zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo     
 nábřeží 390/42, Praha 2 

                                                                                                                                  KT: 03/2013 
 

4. podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný 
      převod pozemkové parcely č. 1548/4, 1549, 1642 vše v k. ú. Starý Harcov, obec     
      Liberec na vlastnictví SML 
                                                                                                                            KT: 03/2013

 

197/2013 „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ - zpracování PD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého „návrhu smlouvy o dílo“ zajistit 

Oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně 
zajistit realizaci akce: zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného  
povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ 

                                                                                                                               T: 03/2013
 

233/2013 Provedení kácení 1 kusu havarijní lípy ve stromořadí v ulici Masarykova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2.   zajistit kácení lípy bezprostředně po nabytí právní moci vydaného povolení ke kácení 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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nedostatky a zajistit jejich nápravu. 
 

48/2013 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice rady města Liberec č. 2/2012 RM k 
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec 

vedoucímu 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 
 

140/2013 Vypsání podlimitního výběrového řízení pro projekt "Rozvoj využití 

interaktivní techniky na ZŠ města Liberec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného podlimitního výběrového řízení. 
                                                                                                                        T: březen 2013 

 

141/2013 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem nebytových 
prostor pro projekt „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města 
Liberec“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem 
prostor pro vzdělávání. 

                                                                                                                              T: březen 2013 
 

216/2013 IPRM Rochlice 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
2.  vyhlásit výzvu č. 8 pro předkládání žádostí o podporu na regeneraci bytových      
      domů s alokací ve výši minimálně 20 mil. Kč z ERDF 
                                                                                                                               T: 03/2013

 
217/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských 

lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 6" v rámci Integrovaného 

plánu rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" 

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

 

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 
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„Zpracování lesních hospodářských osnov pro správní území Statutárního města Liberec 
na období let 2013 - 2022“. 
                                                                                                                                   T: ihned 

 

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 
 

846/20 Dokumentace projektu "Procesní a projektové řízení SML" - metodika 

projektového řízení 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit návrh vnitřní směrnice pro 
projektové řízení. 
                                                                                                                     T: do 31.12.2012

 

 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

778/2012 Doplnění "Katalogu prvků městského veřejného prostoru" o nové prvky 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, provést aktualizaci stávajícího „Katalogu 
prvků městského veřejného prostoru“.                                       

                     T: 30.4.2013 
Nový kontrolní termín - 30.5.2013 
 

160/2013 Rumjancevova - úprava vnitrobloku 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem   
       právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení      
       předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na  
       akci „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ 
                                                                                                                          Termín: 04/2013

Nový kontrolní termín - 06/2013 
 
 

303/2013 Letiště Liberec - záměr Aiport Liberec CZ 2013 

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

Nový kontrolní termín - 05/2013 

 
305/2013 Vyhodnocení výběrového řízení - Dodávka zařízení a služeb pro projekt 
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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 - 05/2013 

 
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  

 
Návrh smlouvy o poskytování právních služeb mezi SML a advokátní kanceláří Arzinger a 
partneři, s.r.o., Praha byl odeslán + plná moc a čeká se na podpis druhé strany. 
Nový kontrolní termín - 05/2013 

 
 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

  
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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 06/2013 

 
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
 

Smluvní dokument připraven ke schválení do RM. Nový kontrolní termín - 06/2013 
 
 

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

zpřísnit pravidla pro omezení hazardu 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
provést vyhodnocení stávajících opatření a návrhy na doporučení komise. 
                                                                                                                      T: do 30.6.2012 

Probíhají jednání k tomuto tématu. Nový kontrolní termín - 30.6.2013 
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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 
Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 04/2014 

  
 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
223/2013 Varovný systém - část BMIS - vypsání zakázky 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele části BMIS 
v rámci projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi - ORP Liberec“. 
                                                                                                                              T: 04/2013 

Částečně splněno, ZD na kontrole na SFŽP. Nový kontrolní termín - 07/2013 
 

224/2013  Varovný systém - část digitální povodňový plán - vypsání zakázky 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele části dPP 
v rámci projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi - ORP Liberec“. 

                   T: 04/2013
Částečně splněno, probíhá hodnocení došlých nabídek. Nový kontrolní termín - 06/2013 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
103/2013 Petice za realizaci rekonstrukce hřiště při ZŠ Švermova 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
pokračovat v přípravě projektu a nárokovat navýšení výdajové strany rozpočtu odboru 
strategického rozvoje a dotací v nejbližším rozpočtovém opatření o částku potřebnou 
k realizaci projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
výšina“, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod a předložit radě města ke schválení zadávací dokumentaci pro výběr 
zhotovitele díla a informovat zástupce občanů o tomto postupu. 
                                                                                                                         T: 03/2013 

Částečně splněno, (rozpočtové opatření 05/2013). Nový kontrolní termín - 08/2013 

 
 
 
Nesplněna jsou usnesení: 

  
116/2013 Přijetí finančních prostředků od RWE do rozpočtu odboru SM 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení přijetí finančních prostředků v radě města ve spolupráci s oborem 
ekonomiky založit v nejbližším rozpočtovém opatření v rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku novou zakázku „Bezpečný přechod - ul. Sokolská a ul. Zhořelecká“ a 
převést na ní finanční výši 1,204.800,- Kč od společnosti RWE GasNet, s.r.o., v souladu 
s uzavřenou Kupní smlouvu č. 8/12/0130. 

              KT: 04/2013 
Rozpočtové opatření nebylo schváleno, bude nárokováno do dalšího RO. 
 

65/2013 Založení projektů "Bezpečný přechod 2012"  

1. Liberec - Zhořelecká 

2. Liberec - Sokolská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. do nejbližšího rozpočtového opatření nárokovat finanční částku 1,085 mil. Kč na 

dofinancování akce přechod Sokolská ul., dále pak pro obě akce finanční prostředky 
ve výši 260.000,- Kč  na zajištění Odborného technického dozor investora (TDI)  vč. 
zajištění plánu BOZP a  koordinátora BOZP  realizační projektovou dokumentaci 

 
Rozpočtové opatření nebylo schváleno, bude nárokováno do dalšího RO. 
 

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
 

Zařazeno do 3.RO, které bylo staženo. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

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. 

Zařazeno do 3.RO, které bylo staženo. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

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 
Materiál byl stažen z programu zasedání ZM. Dne 16.5.2013  se koná porada odboru s p. 
primátorkou, vznesení dotazu. Nový kontrolní termín - 05/2013 
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Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

 
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 
Zařazeno do 3.RO, které bylo staženo. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

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
Zařazeno do 3.RO, které bylo staženo. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 

  

 
Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 

 
225/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
6.   uzavřít pokyn na byty s věcně usměrňovaným nájemným 
       s Ševčíkovou Lenkou, Přadkovou Miroslavou, Mocovou Terezou, Hlubučkovou     
      Martou, Barákovou Dášou,                
                                                                                                                       T: duben 2013

bod č. 6 - p. Mocová, p. Baráková - vypustit ze sledování (byt odmítnut) 
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