
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2013 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

  

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Bc. M. Rosenbergová, v. r. 
primátorka města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 66/2013, 141/2013, 104/2013, 128/2013, 43/2013, 

61/2013, 247/2013, 123/2013, 44/2013. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci duben, květen, červen 2013 

  

V měsíci  d u b n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
63/2013 Změna čl. IV. bod 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vydání úplného znění 
jednacího řádu a jeho zveřejnění na webových stránkách města.     

                                                                                                                   T: bezodkladně
   

 

70/2013 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
oznámení aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
poskytovateli dotace. 

           T: bezodkladně

 
71/2013 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 

život v Liberci 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
oznámení aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci poskytovateli dotace. 

         T: bezodkladně 

 
19/2013 Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec - 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit realizaci výzvy a její výsledek 
předložit zastupitelstvu ke schválení. 

            T: 25.4.2013 

 
56/2013 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci za rok 2012 
 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit předmětnou zprávu poskytovateli 
dotace. 

              T: 30.4.2013 
                                                                        

57/2013 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové 
sady“ za rok 2012 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit předmětnou zprávu poskytovateli 
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dotace. 

              T: 30.4.2013 
 

58/2013 Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního 
města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č. 75/89 vydané Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Integrovaný systém řízení Statutárního 
města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací. 

            T: duben 2013 
 

75/2013 Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 
Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2013 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit s žadateli uzavření smluv o 
dotaci na podporu recyklace odpadů. 

               T: 30.5.2013
 

76/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2013.  

    Termín: neprodleně

   
78/2013 Rezignace člena Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání zastupitelstva 

města a jmenování nového člena 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování Mgr. Hany 
Zábojníkové do funkce členky Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
zastupitelstva města. 

                                                                                                                     

                                                                                                                           T: ihned

72/2013 Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR  

koordinátorovi projektu Zdravého města, zajistit podpis Deklarace a žádosti o vstupu 
do Národní sítě zdravých měst.                              

                  T: 04/2013
 

51/2013 Rozšíření vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové 
organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis schváleného dodatku č. 2 
ke zřizovací listině Dětského centra Sluníčko Liberec, příspěvkové organizace a 
předat podepsaný dokument ředitelce příspěvkové organizace.    

                                                                                                                             T: 04/2013 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

33/2013 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na 

projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 

výšina“ 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

                                                                                                                                       T: ihned 
 
 

55/2013 Centrum aktivního odpočinku - dodatek č. 1 dotační smlouvy 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1. 
                                                                                                                                   T: 03/2013 
 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 

 
66/2013  Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, 
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“ zajistit oboustranný 
podpis uvedeného smluvního dokumentu.  

                 T: 05/2013 

Průběžně plněno, smluvní dokument je připraven k podpisu u skupiny soukromých 
investorů. Nový kontrolní termín:09/2013. 
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V měsíci  k v ě t n u 2013  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
92/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM 

Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a dočasně pověřeného řízením resortu 
odboru strategického rozvoje a dotací, předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci 
prostředků na IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci poskytovateli 
dotace.  

          T: bezodkladně 
 

93/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM  
Liberec - zóna „Lidové sady“ 

 
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a dočasně pověřeného řízením resortu 
odboru strategického rozvoje a dotací, předložit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci 
prostředků na IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“. 

           T: bezodkladně

 
94/2013 
 
 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní  

 život v Liberci 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a dočasně pověřeného řízením resortu 
odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit oznámení aktualizace indikativního 
seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci poskytovateli dotace. 

         T: bezodkladně    

 
95/2013 Návrh dodatku č. 9 ke smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem 

Liberec a JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s. r. o. 
 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis dodatku č. 9 ke 
smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec a JEŠTĚDSKOU 
SPORTOVNÍ, spol. s. r. o. 

             T: neprodleně   

 
81/2013 Majetkoprávní operace 

 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit provedení všech úkonů spojených 
se schválenými majetkoprávními operacemi. 

                                                                                                 T: neprodleně 

 
82/2013 
 
 

 Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města    
 Liberec 
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Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k naplnění 
usnesení.  

      Termín: 30.5.2013

                                                                                             
83/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
Statutárního města Liberec za rok 2013. 

    Termín: neprodleně
 

87/2013 Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví Statutárního města Liberec 
Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit obeslání 
všech dotčených osob nabídkou k odkoupení spoluvlastnických podílů. 

             T: neodkladně
 

96/2013 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na jmenování místopředsedy 
Správní rady fondu prevence dle nově schváleného statutu fondu 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování místopředsedy 
Správní rady Fondu prevence SML. 
                                                                                                                  T: neprodleně
                                                                                                       

84/2013 Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa bank, a. s., IČ: 47116102 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat 
Smlouvu o kontokorentním úvěru s Equa bank, a.s., IČ: 47116102, se sídlem: 
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8. 

    Termín: neprodleně
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V měsíci  č e r v n u  2013 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
122/2013 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 

život v Liberci 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a dočasně pověřeného řízením resortu 
odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit oznámení aktualizace indikativního 
seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci poskytovateli dotace. 

 

                                                                                                                           T: bezodkladně

141/2013 Nové názvy ulic 5/2013 

1.  Ing. Luboru Franců, specialistovi odboru hlavního architekta, provést změnu v 
evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a ostatní 
organizace o nových názvech ulic 

                              T: neprodleně
Informace předána, navazující změny jsou prováděny. 

 
85/2013 Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012 

 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu  
Statutárního města Liberec za rok 2012 do nejbližšího rozpočtového opatření. 

                                                                                                                Termín: do 30.6.2013
 
102/2013 

 
Majetkoprávní operace 

 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit provedení všech úkonů spojených 
se schválenými majetkoprávními operacemi. 

                                                                                               T: neprodleně 

 
111/2013 Úprava cen nebytové jednotky a pozemků - výběrové řízení 

 
Ing. Zbyňku  Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit vyhlášení 
výběrových řízení dle Přílohy č.1 a Přílohy č. 2.  

                                                                                                                             T: neprodleně
 

113/2013 Záměr prodeje vnitrobloku Jungmannova 
 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, vyhlásit výběrové řízení za schválených 
podmínek. 

                                                                                                                            T: neodkladně
 

105/2013 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012  
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s Equa bank, a.s., IČ: 
47116102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8. 
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                                                                                                                   Termín: neprodleně
 

 
106/2013 

 
Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka, a.s., IČ: 47116129 

 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat veškerou smluvní 
dokumentaci s bankou PPF banka, a.s., IČ: 47116129, se sídlem: Praha 6, Evropská 
2690/17, PSČ 160 41. 

                                                                                                                   Termín: neprodleně
 

107/2013 Odkoupení pozemků v areálu letiště Liberec od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  

 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Kupní smlouvu čj. 
ULB/012/2013. 

                                                                                                                   T: neodkladně
 

117/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na 
projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ 
Aloisina výšina“  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

                                                                                                                                     T: ihned 
 

118/2013 MŠ Delfínek - realizace úspor energie, dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
dotace  

 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

                                                                                             T: červen 2013 
 

127/2013 Změny v personálním obsazení ve finančním výboru 
 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena 
finančního výboru. 

                                                                                                                   Termín: neprodleně 
 

131/2013 Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jmenování 
místopředsedy Správní rady Kulturního fondu SML 

 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání PhDr. Evě Koudelkové, místopředsedkyni Správní rady Kulturního fondu 
SML.                                                                                                               
                                                                                                                   T: neprodleně 
  

132/2013 Návrh na jmenování místopředsedy Správní rady Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání Ing. Vladimíru Vojtíškovi, místopředsedovi Správní rady Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec.  

                                                                                                                             T: neprodleně 
 

135/2013 Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 
jmenování místopředsedy Správní rady Fondu zdraví SML dle nově 
schváleného statutu fondu 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování místopředsedy 
Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec. 

                                                                                                                             T: neprodleně

 
136/2013 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 

prevence SML v rámci I. výzvy roku 2013  
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec. 

                                                                                                                             T: neprodleně
 

139/2013 Návrh přípravného výboru na konání místního referenda  
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. Informovat zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení. 
 
                                                                                                                   T: neprodleně
  
 
2. Zajistit přípravu a faktickou realizaci místního referenda 
                                                                       T: v souladu s rozhodnutím zastupitelstva
 
3. Oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí 
přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra 

                                                                                        T: do 5 dnů od této skutečnosti
 

101/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní Šikolovou Šárkou 
 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, zajistit 
uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s Šárkou Šikolovou.  

                    T: ihned 
 

133/2013 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. 
výzvy roku 2013 
 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
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zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
                                                                                                                 
                                                                                                                      T: neprodleně 

 
126/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních  

příspěvkových organizací 
 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis aktualizovaných 
majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická 
zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec primátorkou města, Bc. Martinou Rosenbergovou, a jejich předání 
ředitelům kulturních příspěvkových organizací. 

                                                                                                                             T: neprodleně
 

129/2013 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 
Kulturního fondu SML pro 1. kolo 2013 

 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 1. zajistit seznámení všech 
žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 2013 s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec. 

                                                                                                                             T: neprodleně
 

130/2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2013 

 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  zajistit seznámení všech žadatelů 1. 
vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec. 
 

                                                                                               T: neprodleně
 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
50/2013 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, podepsat Dodatek č. 1 k Darovací 
smlouvě. 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
141/2013    Nové názvy ulic 5/2013 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí terénu 

                                T: neprodleně
Zadáno TSML, a. s. Nov ý kontrolní termín: 12/2013. 

 
104/2013 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 

 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku. 

                                                                                                                            T: bezodkladně 

Průběžně plněno, čeká se na podpis z Libereckého kraje. 
Nový kontrolní termín: 09/2013  

 

128/2013 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit převod finančních 
prostředků pro ZOO Liberec a vypsání podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci 
nákladních výtahů v DFXŠ Liberec. 

                                                                                                                               T: neprodleně 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín: 12/2013 
 

  

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
43/2013 Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního

plánu města Liberec a zařazení podnětů do strategické změny č. 71 

Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování změny č. 71 Územního plánu města 
Liberec. 
                                                                                                        Termín: neprodleně 

Bod  předložen do ZM 27. 6. 2013. Nebyl však zastupitelstvem zařazen na program 
jednání zastupitelstva města konaného dne 27. 6. 2013. Opětovné předložení. 
Nový termín předložení 5. 9. 2013. Nový kontrolní termín - 09/2013 
 
 

61/2013 Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy o 

bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05" 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k obraně 
Statutárního města Liberec v soudním řízení. 
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Průběžně plněno, nový kontrolní termín - 09/2013. 
 

247/2012 TSML, a. s. - záměr prodeje společnosti 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. zveřejnit záměr na webu SML, ve Zpravodaji a inzerátem v odborném tisku 
                                                                                                        Termín: 31.12.2012 
 

Průběžně plněno, nový kontrolní termín - 12/2013 
 
 
 
 

 

Usnesení, která se řeší: 
 
123/2013 

 
Poskytnutí dotace pro TSML, a. s., ve výši 300.000,- Kč pro zajištění 
správy, provozu a údržbu hřbitovů na rok 2013 

 
Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se 
společností TSML, a.s., na zajištění správy, provozu a údržbu hřbitovů na rok 2013. 

 
Smlouva je připravená na právním odd., čeká se na schválení rozpočtového 
opatření. Nový kontrolní termín – 10/2013 

 

 
 
Z prodloužených termínů jsou částečně plněna usnesení: 
 
44/2013 Odpis nákladu za havárii na vodovodu 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zajistit zpracování vyúčtování 
spotřeby vody objektů napojených na vodovod uložený na p. č. 214/2, 217/10, 217/13, 
217/33, vše v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec. 

 
Nesrovnalosti ve výměře vody. Nový termín: 10/2013 
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