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Důvodová zpráva  
 
Červen 2013: 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 611/10, 424/2013, 488/2013, 38/2012, 74/2012, 
223/2013, 265/2011, 115/2013, 135/2012, 160/2013, 113/2013, 444/2013, 320/2013, 430/2013, 
296/2012, 123/2012, 513/2013, 337/2013 – body 2., 4. – 15. 
  
 

 
 

 
Červenec 2013: 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 401/2013, 445/2013, 580/2013, 569/2013, 
56/2013, 521/2013, 545/2013 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

červen 2013 

V měsíci  č e r v n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
420/2013 Zřízení nové příspěvkové organizace - Základní škola, Liberec, nám. Míru 

212/2  

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

                 T: 27.6.2013
 

421/2013 Nové názvy ulic 5/2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Nové názvy ulic 
5/2013“ ke schválení do zastupitelstva města.   

      Termín: neprodleně
 

429/2013 Návrh Kodexu zaměstnance, předpisu pro přijímání darů 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vydat Kodex zaměstnance Statutárního 
města formou směrnice tajemníka .     

               T: neprodleně 
 

512/2013 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, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2013 v celkové výši 425.325,- 
Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                 T: 27.6.2013
 

483/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit aktualizované majetkové 
přílohy školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

                 T: 27.6.2013
 

 

463/2013 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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                 T: 27.6.2013
 

466/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní Šikolovou Šárkou  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 
měsíců s paní Šárkou Šikolovou.       
  

                 T: 27.6.2013
 

470/2013 Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení 
dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2013  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit odsouhlasený návrh na 
přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2013 
v celkové výši 276.000,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                 T: 27.6.2013 
 

471/2013 
 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního 
města Liberec v roce 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu Zastupitelstvu města 
Liberec k projednání. 

                 T: 27.6.2013
 

472/2013 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, předložit návrh na jmenování MUDr. 
Milady Rosenbergové ke schválení zastupitelstvu města.  

                 T: 27.6.2013
 

473/2013 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci I. výzvy roku 2013 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit doporučení rady města 
zastupitelstvu ke schválení.   

                 T: 27.6.2013
 

474/2013 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního 
města Liberec v roce 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu zastupitelstvu města 
k projednání.  

                 T: 27.6.2013
 

434/2013 Poskytnutí dotace pro TSML, a.s., ve výši 300.000,- Kč pro zajištění 
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správy, provozu a údržbu hřbitovů na rok 2013 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
předložit poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace pro TSML, a.s., ke 
schválení do zastupitelstva města. 

                 T: 27.6.2013
 

450/2013 Dodatek č. 3 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 

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

        Termín: 27.6.2013
 

451/2013 Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka, a.s., IČ: 47116129 

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

        Termín: 27.6.2013
 

454/2013 Odkoupení pozemků v areálu letiště Liberec od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 

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

                 T: 27.6.2013
 

455/2013 Změna usnesení - prodej částí pozemků p. č. 97/1 a 97/2, k. ú. Růžodol I 

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

                 T: 27.6.2013
 

456/2013 Změna usnesení - převod pozemků v k. ú. Starý Harcov 

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

                 T: 27.6.2013
 

457/2013 Úprava cen nebytové jednotky a pozemků -  výběrové řízení 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit návrh na úpravy cen nemovitostí  
ke  schválení zastupitelstvu města .     
    

                T:  27.6.2013
 

458/2013 
 

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B/-
36200) ze dne 23. 11. 2013 mezi Statutárním městem Liberec a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu.  
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                 T: 27.6.2013
 

459/2013 Záměr prodeje vnitrobloku Jungmannova 

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

                 T: 27.6.2013
 

484/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                 T: 27.6.2013
 

485/2013 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

                 T: 27.6.2013 
 

486/2013 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 
Kulturního fondu SML pro 1. kolo 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 
1. kolo 2013 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                 T: 27.6.2013
 

487/2013 Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jmenování místopředsedy 
Správní rady Kulturního fondu SML 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na jmenování PhDr. Evy Koudelkové ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec 
                                                                                                                        T: 27.6.2013 

 
498/2013 Hřbitov pro zvířata - vyřízení nesouhlasu občanů 

Ing. Jiřího Rutkovského, náměstka primátorky,  
k předložení nesouhlasu občanů proti návrhu na zařazení plochy zvířecího hřbitova 
v návrhu nového územního plánu v k. ú. Rudolfov k projednání v zastupitelstvu města. 

        Termín: 27.6.2013
 

505/2013 Návrh na jmenování místopředsedy Správní rady sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na jmenování Ing. Vladimíra Vojtíška ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec. 

                 T: 27.6.2013
 

577/2013 Návrh na odvolání členů komisí rady města        

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání odvolání členům komisí 
rady města.                                                                                                                           
                                                                                                                      T: neprodleně 

 

392/2013 E-aukce energií pro domácnosti  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
  
1. zveřejnit záměr a podmínky spolupráce dle důvodové zprávy, předložené na schůzi 

rady města dne 2. dubna 2013,  
2. ve spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných 

zakázek, připravit smlouvu o spolupráci a vybrat uchazeče.  
                                                                Termín: do příští rady města dne 4.6.2013 
3. předložit radě města nabídky uchazečů - rada města následně vybere. 

 

 
422/2013 Dohoda o přeúčtování nákladů za tepelnou a elektrickou energii mezi 

Statutárním městem Liberec a zhotovitelem stavby „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné dohody s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 
2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

               T: neprodleně 
   

423/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 7“ 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 
 

425/2013 Centrum aktivního odpočinku - vyhodnocení veřejné zakázky 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

1. zajistit kontrolu průběhu veřejné zakázky u poskytovatele dotace 

                    T: 06/2013
 

426/2013 IPRM Rochlice - výsledky výzvy č. 8 



 

8 
 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, oznámit 
výsledky výzvy č. 8 poskytovateli dotací a jednotlivým žadatelům. 

                    T: 06/2013
 

427/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Parky Lidové sady II. - 
dodatečné práce č. 1“ 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 STRABAG, a.s., Na Bělidle 
198/21, 150 00  Praha 5, IČ: 60838744. 

               T: neprodleně 
 

428/2013 Projekty SML v indikativním seznamu projektů IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

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

                                                                                                                               T: ihned 
 
2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace 

inidkativního seznamu předmětného IPRM ke schválení zastupitelstvu města.   
                                                                                                                        T: 27.6.2013 

 

489/2013 Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
zapracování do zadávací dokumentace veřejné zakázky.  

                        T: ihned 
 

490/2013 MŠ Delfínek - realizace úspor energie, dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
dotace 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města. 
                                                                                                                    T: červen 2013 

 
491/2013 Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

1. Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh smlouvy o partnerství 
na projektu ke schválení zastupitelstvu města 

                    T: 06/2013
 

490/2013 MŠ Delfínek - realizace úspor energie, dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
dotace 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města. 
                                                                                                                    T: červen 2013 

 
493/2013 Centrum aktivního odpočinku - vyhodnocení veřejné zakázky         

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
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1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Centrum 

aktivního odpočinku Lidové sady“ vybranému uchazeči UNISTAV, a.s., se sídlem: 
Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 00531766, s nabídkovou cenou 67,877.800,00 Kč bez 
DPH a ostatním uchazečům 

                        T: ihned 
 

494/2013 Dodávka zařízení a služeb pro projekt „Rozvoj využití interaktivní 
techniky na ZŠ města Liberec“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit: 
 
1. odeslání uchazečům oznámení o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o pokračování veřejné zakázky po uplynutí 
zadávací lhůty 

                        T: ihned 
 

514/2013 Rozvoj využití IT na ZŠ města Liberec – Dodatek č. 1 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města. 

                    T: 06/2013
 

515/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1139/S na 
projekt 

"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci 
IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek dotační 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

                 T: 27.6.2013
 

495/2013 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: 27.6.2013
 

516/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Parky Lidové sady II. - 
dodatečné práce č. 2" 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 STRABAG, a.s., Na 
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 

               T: neprodleně 
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60/2013 Základnová vysílací stanice pro síť TETRA (BTS), 

Návrh dalšího řešení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, panem Lukášem Martinem, 
náměstkem primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu a panem Mgr. 
Janem Audym, vedoucím odboru právním a veřejných zakázek, zajistit provedení 
veškerých vhodných kroků souvisejících s uplatněním práv statutárního města Liberce 
vůči společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., ohledně vadně dodané základnové 
vysílací stanice pro síť TETRA (BTS) advokátní kanceláří Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o. 

           Termín: 06/2013
 

74/2013 Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického“ 

                    T: 06/2013 
 

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

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě“ 

                    T: 06/2013 
 

108/2013 Ukončení smluvního vztahu se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o. 

Zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření, jimž se společnost 
ELTODO - CITELUM, s. r. o. , dožadovala, aby Statutární město Liberec 
nadále plnilo dle smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, 
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a 
úpravě dalších práv a povinností ze dne 31. května 2006 ve znění 
pozdějších dodatků, a to v období od 1. ledna 2013 

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: červen 2013 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit realizaci přijatých     
    usnesení rady města Liberce 
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                                                                                                Kontrolní termín: červen 2013
 

314/2013 Úhrady ceny za věcná břemena pro Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova 
3, 461 71 Liberec 3 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat společnost Liberecká IS, a.s. o schválení věcného břemena za 
uložení telekomunikačních sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec akce „Přípojka na optickou síť - Fenestra -Wieden“ a „Optická přípojka 
ZŠ Lesní“ pro Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3 a to bez 
úhrady věcného břemena. 

 
                 Termín: 06/2013 

 

317/2013 Sdružené investice 2013 

Financování archeologické činnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky pro 

jednotlivé akce, a to do položky sdružené investice 

          KT: červen 2013 
3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít smluvní dokument 

s oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o zajištění 
archeologického dohledu a výzkumu pro akce, při kterých bude v roce 2013 probíhat 
souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací. 

             T: červen 2013 
 

344/2013 Obnova povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ulice Dělnická 

      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 
„Obnova povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ulice Dělnická“ 

           Termín: 06/2013
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Obnova povrchu 
komunikací po havárii inženýrských sítí - ulice Dělnická“, předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče. 

           Termín: 06/2013
 

345/2013 
 

Obnova povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ulice 
Proletářská 

      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 
„Obnova povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ulice Proletářská“ 

           Termín: 06/2013
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2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Obnova povrchu 

komunikací po havárii inženýrských sítí - ulice Proletářská“, předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

           Termín: 06/2013
 

346/2013 Havarijní oprava propustků 

      Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. na akci „Havarijní opravy propustků“ zajistit zpracování projektové dokumentace na 
základě které bude provedena realizace opravy 

              T: 06/2013  
2. na akci „Havarijní opravy propustků“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 

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

                                                                                                                           T: 06/2013
 

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, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis       
    příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci      
    akce „Posouzení stavu komunikací z pohledu bezpečnosti provozu“ 

             T: červen 2013 
 

348/2013 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, 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis       
    příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci      
    akce „Posouzení stavu komunikací z pohledu bezpečnosti provozu“ 

             T: červen 2013 
 

400/2013 Smlouva o „Nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických 
vláken města Liberce“ KT/ 0012/09/0016 a dodatku č. 1   

Ukončení smluvního vztahu      

1.  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., připravit dokument výpovědi smlouvy o nájmu, 
správě a provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberce“ KT/ 
0012/09/0016 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností Liberecká IS, 
a.s., dne 27.1.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.1.2012 a zajistit realizaci ukončení 
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uvedené smlouvy formou výpovědi 

                                                                                                              Termín: do 30.6.2013
2. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
podepsat výpověď smlouvy o nájmu, správě a provozování Metropolitní sítě optických 
vláken města Liberce“ KT/ 0012/09/0016 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a 
společností Liberecká IS a.s. dne 27.1.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.1.2012, a to 
do 30.6.2013  
                                                                                                          Termín: do 30.6.2013

 
403/2013 Nová smlouva se společností EKO-KOM, a. s., na výpůjčku kontejnerů pro 

separaci využitelné složky komunálního odpadu        

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

               T: neprodleně 
 

406/2013 Sdružené investice 2013 

Financování opravy povrchů komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2.  uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky pro 
jednotlivé akce, a to do položky sdružené opravy 2212 - 5171 – 210420950089.  

          KT: červen 2013 
 

407/2013 "Revitalizace sídliště Rochlice  - lokalita Žitná"- dodatek k SOD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypracovat dodatek č. 1 a 
následně zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu:  Zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce 
„Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“. 

                    T: 06/2013
 

408/2013 Webová aplikace „Zelená síť města Liberec“ - záměr vstupu Statutárního 
města Liberec do Zelené sítě České republiky  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis 
smlouvy o přípravě a zavedení projektu Zelená síť města Liberec. 

               T: neprodleně  
 

409/2013 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 č. 3 ke smlouvě 
o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem tj. 
společností, RYBÁŘ stavební společnost s.r.o.,  IČ: 27131335, Nám. Míru 50, 276 01 
Mělník. 

                 KT: 06/2013
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410/2013 Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa 

Žádost o změnu technického řešení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Lesní ulice v úseku Masarykova - Purkyňova  
       Pokračovat v realizaci podle přijatých usnesení rady města 
                                                                                                                      T: neprodleně 
3.   Lesní ulice v úseku Zborovská – Javorová 

    Pokračovat v realizaci podle přijatých usnesení rady města 

               T: neprodleně 
 

412/2013 Protokol o kontrole čerpání dotací poskytnutých z Ekofondu SML za 
období roku 2012 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zabývat se 
zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 

437/2013 Informace o průběhu 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 dokončení první seče na plochách 2. intenzitní třídy do 
29.6.2013, ve vlastnictví města Liberce. 

           Termín: 06/2013
 

440/2013 Prodloužení parkování pro služební vozy Policie ČR na komunikaci 
Pastýřská před vjezdem do areálu územního odboru na parcele č. 534 k. ú. 
Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným 
způsobem informovat Policii České republiky o způsobu řešení jejich žádosti. 

                    T: 06/2013
 

443/2013 Změna doby pronájmu nemovitosti - kostel sv. Vojtěcha v Ostašově, 
Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 1(8009/2013/009) ke 
smlouvě o nájmu nemovitosti (8009/2011/18). 

                    T: 06/2013
 

445/2013 Přijetí daru - veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „veřejného osvětlení, na p. č. 

152/58, 152/59, 152/60, 152/7, 152/35, 152/36, 149/5, 152/72, 152/73, 152/55, 
152/37, 152/74, 152/75, k. ú. Horní Hanychov“ ke schválení zastupitelstvu města 

                    T: 06/2013
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446/2013 Oprava podlah kremačních pecí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Oprava podlah kremačních pecí“ zajistit odeslání výzvy k předložení 

návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě P K I - Teplotechna 
Brno spol. s r.o., Brno, Anenská 675/4, okres Brno - město, 602 00, IČ: 46905308 

                    T: 06/2013 
 

447/2013 Žádost o opravu komunikace U Podjezdu a Na Pasece 

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

           Termín: 06/2013
 

448/2013 Umístění kontejnerů na komunální odpad v ul. Aloisina výšina 

Bc. Davidovi Novotnému, zajistit umístění kontejnerů na schválené stanoviště, dle 
usnesení Rady města. 

                 T: 30.6.2013
 

449/2013 Povodňové škody na komunikacích vč. příslušenství ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec  

Založení projektů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
5.  Zajistit stanovení priorit, které jsou dány přehledem škod, nahlášených na     
     Ministerstvo dopravy ČR a doplnění oprav lesních cest. 

               T: neprodleně 
 

362/2013 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6 

vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli 
Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové organizace. 

             T: červen 2013 
 

363/2013 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové 
organizace  

vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli 
Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace. 

             T: červen 2013 
 

364/2013 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové 
organizace  

vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli 
Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizace. 
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             T: červen 2013 
 

413/2013 Protokol z kontroly čerpání dotací poskytnutých z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání za období roku 2012 

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

 

414/2013 Platové výměry ředitelů základních škol 

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

                        T: ihned 
 

415/2013 Platový postup ředitelky Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 
503/3, příspěvkové organizace, Alice Langerové dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

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

                        T: ihned 
 

416/2013 Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, 
příspěvkové organizace, Mgr. Jarmily Plaché dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

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

                        T: ihned 
 

417/2013 Platový postup ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvkové organizace, Mgr. Tomáše Kolafy dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., v platném znění 

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

                    T: ihned
 

418/2013 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových 
organizací - Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
Naivní divadlo Liberec a Zoologická zahrada Liberec 

vedoucímu odboru školství a kultury, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec 
a výší stanovených odměn dle důvodové zprávy.               

               T: neprodleně 

 
419/2013 Zřízení odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Broumovská 

847/7, příspěvkové organizace  
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vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu v rejstříku škol a školských 
zařízení.       

               T: neprodleně 
 

478/2013 Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Delfínek“, 
Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace za období roků 2011 a 
2012 

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

 
 

479/2013 Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola a Mateřská 
škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace za období roků 
2011 a 2012 

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

 
 

481/2013 Platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 
příspěvkové organizace, PaedDr. Kamily Podrápské, Ph.D dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

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

                        T: ihned 
 

482/2013 Stanovení výše osobního příplatku Mgr. Lukáše Houdy, ředitele Základní 
školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 

vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového platového výměru. 
                                                                                                                       T: ihned 

 
336/2013 Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací a v bytech pro 

příjmově vymezené osoby                

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, písemně informovat uživatele bytů 
o navýšení základního nájemného.  

                 T: 30.6.2013
 

375/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML  

      Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního,
 

1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 
s Neureiterovou Andělou        

             T: červen 2013 
 

2. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
s Provazníkovou Věrou, Štemberkem Vladimírem, Markovou Jitkou, Buškovou 
Marií, 
náhradníci: pro Krejčího ulici Frumertová Jana, pro Burianovu ulici Košková Věra, 
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pro Borový vrch Bobková Věra, Novotná Věra     
  

             T: červen 2013 
 

3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
s manželi Trnkovými Eugenem a Libuší,   
náhradníci: Radoušovi Stanislav a Hana 

             T: červen 2013 
 

4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací 
s Maierovou Miroslavou,   
náhradník: Vrbická Jana  

             T: červen 2013 
 

5. Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů U Sila 
se Štíchovou Dorotou 

             T: červen 2013 
 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty standardní - do úpravy 
s Děkanem Pavlovem, Hušlovou Jaroslavou, Oláhovou Evou 

             T: červen 2013 
 

7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací - s manželi Romanem a Zdeňkou 
Grundzovými (výměna bytu) 

             T: červen 2013 
 

467/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách s panem Leopoldem Kotlárem  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního,  
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 15 měsíců s panem Leopoldem 
Kotlárem. 

                        T: ihned 
 

468/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu pana Petra Bartoše  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
informovat pana Petra Bartoše o rozhodnutí rady města. 

                        T: ihned 
 

469/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu pana Grigoryana Armena  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru humanitního, informovat 
pana Armena Grigoryana o rozhodnutí rady města. 

                        T: ihned 
 

499/2013 Návrh na poskytnutí odměn paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce 
příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO, paní Mgr. Lence 
Škodové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec a panu Michaelu Dufkovi, řediteli příspěvkové organizace 
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Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
seznámit všechny tři ředitele příspěvkových organizací s unesením Rady města Liberec 
a zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu za měsíc červen 2013 
z finančních prostředků uvedených příspěvkových organizací. 

               T: neprodleně 
 

394/2013 Majetkoprávní operace 

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

               T: neodkladně
 

453/2013 Majetkoprávní operace 

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

                 T: 27.6.2013
 

518/2013 Revokace usnesení č. 453/2013 – Pronájem nebytových prostor pro o. s. 
Zachraňme kino Varšava 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit vypsání 
nového výběrového řízení na pronájem nebytové jednotky č. 285/1 v ul. Frýdlantská 
285, Liberec 1 s konkrétními podmínkami využití a předložit smlouvu na nájmu 
nebytových prostor radě města k projednání. 
 

 

548/2013 Majetkoprávní operace 

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

 

550/2013 Rozhodnutí o odvolání ve věci vrácení dotace - výstavba 254 b. j. Zelené  

údolí 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat příslušné dokumenty.  
                                                                                                             Termín: neprodleně

 

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Radu města Liberec o 
průběžném plnění níže uvedených úkolů stanovených protikorupční strategií: 

 
1. Připravit návrh změny struktury internetových stránek www.liberec.cz a jejich 

optimalizace pro efektivní implementaci protikorupční strategie  
                                                                     Ing. Zbyněk Vavřina, Ing. Eva Horníčková 

Plnění: splněno (12. 6. 2013) 
 
3. Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování 

informací apod., implementovat pravidla do fungování redakční rady 
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                                                                               Pavel Chmelík, Ing. Eva Horníčková 
Plnění: splněno (25. 6. 2013) 

 
358/2013 Vodovodní přípojka krytu CO Husova - majetkoprávní operace  

Liberecký kraj 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, po schválení předloženého 
návrhu smlouvy zajistit její uzavření. 

                    T: 06/2013
 

460/2013 Prodej nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří  

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku, 
       vyhlásit výběrové řízení na prodej výše uvedených nemovitostí formou nabídek     
       přes realitní kanceláře s provizí ve výši 2 % dle schválené Zprostředkovatelsk   
       smlouvy 
                      T: neprodleně
 
2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
       uzavřít se zájemci z řad oslovených realitních kanceláří, popř. dalšími, které splňují 
       zadané podmínky, zprostředkovatelské smlouvy. 

               T: neprodleně 
 

502/2013 Vyhodnocení poptávkového řízení "E - aukce pro občany SML" 

Bc. Jiřím Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpisy uvedených smluv a 
dozorovat realizaci E-aukce pro občany. 

                        T: ihned 
 

500/2013 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě 
odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc červen 2013. 

 

501/2013 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě 
odměny Bc. Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc červen 2013. 

 

517/2013 Návrh na stanovení počtu členů komisí rady města a návrh na úpravu výše 
měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od měsíce července 
2013 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo 
člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva města 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Zastupitelstvu města Liberec 
tento návrh ke schválení na jeho 6. zasedání dne 27. června 2013. 

 

509/2013 Rezignace člena projektového týmu a pracovní skupiny pro organizační 
zajištění projektu "Fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s.,  a  Panochovy 
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nemocnice Turnov, s.r.o." 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání rezignace a nominací 
zástupců Statutárního města Liberec řediteli Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

                        T: ihned 
 

477/2013 Žaloba 4C53/2013-14 - žalobce Golem, spol. s r.o., Na Úbočí 1167, 180 00 
Praha 8 -         

- o zaplacení 110.000,- Kč s přísl. 

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

                                                                                                            
 

 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

221/2013 Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina 
– vypsání veřejné zakázky 

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 v rámci projektu  
    „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ v    
    zastupitelstvu města. 
                                                                                                                     T: 28.3.2013

Splněno, zbývá zveřejnit 
 

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

 

998/2012 Most přes Harcovský potok - Josefinino údolí 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení 
zajistit se zhotovitelem díla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/12/0026. 

 

72/2013 Podchod pod mostem v ulici Norská - postoupení práv a povinností 

rozhodnutí o dalším postupu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek upravit návrh smlouvy o 
postoupení práv a povinností a návrh dodatku č. 1 dohody o vzájemném postupu 
dle přijatého usnesení včetně zajištění oboustranných podpisů příslušných 
smluvních dokumentů. 
                                                                                                          Termín: 03/2013 
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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
 

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 

 

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

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
Kulturní PO seznámeny písemně s postupy platnými od 1. 1. 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
 

1028/2012 Informace o závěru kontroly Finančního úřadu v Liberci - 254 
bytových jednotek 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

2. ve spolupráci s Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem MML, vypracovat 
žádost o prominutí sankce. 

 
  

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

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, provést aktualizaci stávajícího 
„Katalogu prvků městského veřejného prostoru“. 
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                                                                                                                 T: 30.4.2013
 

  

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
  

444/2013 Projekt „Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci, 
včetně návrhu etapizace obnovy“  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,                      
 
4. zajistit vypsání výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace 

dopravního řešení včetně realizace projektové dokumentace celé komunikace 
Masarykova úseku cyklostezky, který je dán generelem cyklostezek.  

                 T: ihned
Na základě jednání  vypsáno výběrové řízení. Byli osloveni 4 projektanti, termín 
výzvy je do 9. 9. 2013 do 17,00 hod. Nový kontrolní termín - 09/2013 
 

430/2013 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávních operací pod body III., IV., V. a VI. ke schválení zastupitelstvu 
města. 

 
Usnesení 430/2013 bylo částečně splněno, jediný problém byl u bodu III.3., který 
byl sice předložen zastupitelstvu, ale jeho projednávání bylo během jednání ZM 
přerušeno a žádné usn. tedy k tomuto bodu nebylo přijato.(Tento materiál by tedy 
měl být opětovně předložen ZM). Nový kontrolní termín – 09/2013 
 

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Radu města Liberec o 
průběžném plnění níže uvedených úkolů stanovených protikorupční strategií: 

 
2. Připravit v rámci internetových stránek www.liberec.cz samostatnou záložku, 

která bude shrnovat všechny informace o protikorupční strategii města, která 
bude obsahovat základní metodiku boje proti korupci ve městě a která bude 
také rozcestníkem ke všem v této věci podstatným či zajímavým informacím 
na webu města   

                                                                Ing. Zbyněk Vavřina, Ing. Eva Horníčková 
Plnění: částečně plněno (nyní řešení otázky možných úprav struktury a obsahové 
náplně podsložek v protikorupční záložce, další schůzka 28. 8. u paní primátorky) 
 

4. Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování 
informací apod., implementovat pravidla do fungování redakční rady 

                                                                          Pavel Chmelík, Ing. Eva Horníčková 
Etický kodex radničního zpravodaje je sice vytvořen, ale vzhledem k probíhajícím 
připomínkám není kompletně dokončen. 

 
5. Zpracovat etický kodex zaměstnance magistrátu, implementovat jej do 

běžného fungování magistrátu 
Plnění: Kodex zaměstnance je vydán a zveřejněn od 25.6.2013, pro zaměstnance 
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je platný od téhož data. 
 
6. Připravit systém protikorupčních školení pro zaměstnance MML a městských 

společností a organizací, připravovat z těchto školení pravidelní výstupy a 
materiály pro další využití 

Plnění: Školení pro MML je plánováno na říjen 2013. 
 
7. Realizovat pravidelné osobní dotazníkové šetření se zaměstnanci MML v 

rámci protikorupčních aktivit 
8. Posílit osobní odpovědnost konkrétních osob při zadávání VZ pro jednotlivé 

úkony 
9. Pro každý odbor vypracovat jasná pravidla/metodiku zahrnující procesní 

postup 
Plnění: procesy (metodiky) jsou zpracovány; v 11/2013 proběhne kontrola, 
případně aktualizace procesů. 

 
10. Zavést hodnocení vedoucích zaměstnanců na základě úrovně a kvality 

prováděné kontroly 
11. Vydat předpis pro přijímání darů 
12. Zavést interní databázi sankcí 
13. Zavést povinnost vedoucím pracovníkům prokazatelně seznámit zaměstnance 

s výsledky kontrol 
                                                                                                 Ing. Jindřich Fadrhonc
14. Zajistit transparentnost VZ prostřednictvím preference otevřených výběrových 

řízení 
                                                                                                            vedoucí odborů 

Plnění: Vedoucí odboru informováni o schválené strategii a uložen úkol řešit 
veřejné zakázky formou otevřeného řízení. 

 
15. Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí 
                                                                                                    Ing. Eva Horníčková

                                                                                                      Termín: do 30.6.2013 
Plnění: částečně plněno (nyní je vytvořen dotazník pro zaměstnance MML, dle 
schválení paní primátorkou a panem tajemníkem bude v průběhu měsíce září 
rozeslán mezi zaměstnance, čímž bude realizován první krok pro tvorbu risk 
mapy). Nový kontrolní termín – 10/2013 

  

  

  

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

611/10 Projekt publikace Lázně císaře Františka Josefa I. 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,  

 
- vypsat veřejnou zakázku na tisk a vazbu publikace 

        T: 06/2013 

Průběžně plněno – Nový termín: 12/2013 

 
488/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S 

na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišt při ZŠ Švermova a ZŠ 
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Aloisina výšina“ 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek dotační 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

          T: 27.6.2013
 Průběžně plněno – Nový termín - 5.9.2013 

424/2013 Pavilon leknínů - vypsání veřejné zakázky na stavební práce 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek 
předložit radě města ke schválení. 
                                                                                                                    T: 06/2013

Průběžně plněno – Nový termín - 09/2013 
 

265/2011 Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k. ú. Karlinky 
-  U Lesíčka 

Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku,  
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu 
města ke schválení. 

   KT: červen/2013 

 
Stavba soukromých investorů není zatím postavena a nebylaprovedena kolaudace. 
Nový kontrolní termín - 01/2014 

 
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, 
 

4. Zajistit dopracování projektové dokumentace na realizaci kompletní obnovy 
Stromořadí v ulici Masarykova v Liberci, zajistit projednání dokumentace  
s dotčenými orgány státní správy a následně projektovou dokumentaci 
předložit k projednání a schválení do Rady města Liberce 

      T: červen 2013  
                                                  

6. Zajistit nezbytné administrativní kroky spojené s OŽP MML ve věci obnovy 
aleje a seznámení s tímto projektem nepřímo spojené orgány jako např. ČIŽP, 
AOPK atd.           

                                                                                       T: červen - listopad 2013 
 

V průběhu, do komise pro životní prostředí. Náhradní kontrolní termín – 10/2013 

 
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 
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vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele 
stavebních prací na akci „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ 

                                                                                                          Termín: 04/2013 
 Realizace odložena na rok 2014. Nový kontrolní termín – 04/2013 

 
113/2013 Zóny placených parkovacích zón ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Technickými službami 
města Liberec, a. s., zajistit přípravu a oboustranný podpis příslušného smluvního 
dokumentu - dodatku ke stávající mandátní smlouvě, který ruší stávající závazek o 
průměrné míře respektovanosti včetně plynoucích sankcí vůči městu Liberec. 
                                                                                                          Termín: 02/2013 

Na 16.RM 16.9.2013 bude schvalovat. Nový kontrolní termín – 10/2013 
 

320/2013 Nový informační systém pro Městskou policii Liberec 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi předložit návrh dodatku č. 10 smlouvy O provozu a 
správě informačního systému města Liberce k projednání Radě města Liberce. 

T: 15.6.2013 

 
Posunuto – Ing. Vavřina po dohodě s panem náměstkem Šolcem, bude předložen 
dodatek č. 10 ke schválení RM v měsíci srpnu. Nový kontrolní termín – 10/2013 
 

513/2013 Návrh zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 
71. Změny Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města 
Liberec. 
                                                                                                 Termín: do 27.6.2013 

Bod nebyl zastupitelstvem zařazen na program jednání zastupitelstva města 
konaného dne 27. 6. 2013. Nový termín předložení 5. 9. 2013. Nový kontrolní 
termín – 09/2013 
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

c) Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, po 
    schválení záměru zastupitelstvem města a zapracování připomínek zastupitelů 

 
4. informovat radu města o reálných možnostech spolufinancování, finančním      
    rámci a harmonogramu možné realizace 
                                                                                                                 T: 31.3.2012

 
Průběžně plněno. Nový termín: 12/2013 

 
742/2012 Bezpečné přechody - založení projektů 

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
    zajistit realizaci jmenovaných projektů 
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                                                                                                        T: kontrolní 01/2013
Průběžně plněno ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku.  
Nový kontrolní termín: 12/2013 
 

 
135/2012 "Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4. zajistit řádné projednání návrhu památníku v kulturní komisi a radě architektů a 
    předložit konečné řešení radě ke schválení 
                                                                                                                       T: 12/2012 
5. zařadit realizaci II. etapy do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 a 
    financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013 
                                                                                                                       T: 12/2012 
6. zařadit realizaci památníku do návrhu plánu odboru správy veřejného majetku na 
    rok 2013 a financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013 
                                                                                                                       T: 12/2012 

Na 14.RM 27.8.2013 se bude schvalovat spolupráce s TUL Liberec. Nový 
kontrolní termín – 03/2014 

 
296/2012 Založení projektu „Ocenění hodnoty společností s podílem města a 

jejich využití“ 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, informovat Radu města Liberce o 
postupu v projektu a všech učiněných podstatných ujednáních a podmínkách 
v intervalu dvou měsíců. 
                                                                                                                     T: 30.6.2012

Průběžně plněno - úkol trvá – ocenění hodnoty TSML a.s. se zpracovává. Nový 
kontrolní termín - 09/2013 
 
 
 
 
 

Nesplněna jsou usnesení: 
  

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 – 10/2013 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červenec 2013 

V měsíci  č e r v e n c i  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
491/2013 Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

a) po schválení v zastupitelstvu města zajistit podpis smlouvy o partnerství na         
     projektu   

                   T: 07/2013
      

493/2013 Centrum aktivního odpočinku - vyhodnocení veřejné zakázky         

      Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

2. zajistit kontrolu průběhu veřejné zakázky u poskytovatele dotace 
                                                                                                          T kontrolní: 07/2013 

3. zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem 
UNISTAV, a. s., se sídlem: Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 00531766  

                                                                                                          T kontrolní: 07/2013 
 

494/2013 Dodávka zařízení a služeb pro projekt „Rozvoj využití interaktivní 
techniky na ZŠ města Liberec“ 

      Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit: 
 

1. předložit radě města ke schválení výsledek hodnocení nabídek v rámci veřejné 
zakázky „Dodávka zařízení a služeb pro projekt rozvoj využití IT na ZŠ města 
Liberec“ 

                   T: 07/2013
 

564/2013 Založení a podání projektu – „Podpora plnění standardů kvality sociálně 
právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, aby zajistila zpracování a podání dotační 
žádosti 
                                                                                                        T: 30. 7. 2013
              
                 

562/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky na aktualizaci digitálního povodňového 
plánu   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Varovný 
systém ochrany obyvatel před povodněmi ORP Liberec – digitální povodňový 
plán“ vybranému uchazeči HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem: U Sadu 13, 
162 00 Praha 6, IČ: 610 61 557, s nabídkovou cenou 155.000,- Kč bez DPH a 
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ostatním uchazečům 
                                                                                                                 T: ihned

 
198/2013 Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, působnost 
uzavřít smlouvy o výpůjčce kompostérů K 390.   

                T: 30.6.2013
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. zajistit zpracování znaleckého posudku ohledně Dopadů odstranění dopravní 
ústředny města Liberec a vhodným způsobem informovat Radu města Liberec o 
jeho závěrech  

                                                                                                      Kontrolní termín: 07/2013
 

346/2013 Havarijní oprava propustků 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Havarijní opravy propustků“  

                   T: 07/2013
 

433/2013 Přijetí daru – informativní směrové značky, cyklotrasa NC Géčko 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

po schválení přijetí daru „Informativní směrové značky cyklotrasa NC Géčko“ zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

                   T: 07/2013
 

435/2013 Záměr o odložení splatnosti faktur smluv TSML 11/07, 08/13/0007, 
08/13/0012 a 08/13/0006 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, společně se 
společností Technické služby města Liberce, a.s., odborem právním a veřejných 
zakázek a odborem ekonomiky a majetku, připravit dodatky k příslušným smlouvám o 
odložení splatnosti faktur a následně tyto dodatky předložit radě města ke schválení. 

          Termín: 07/2013
 

438/2013 Spolupráce mezi Městskými lesy Liberec p. o. a Statutárním městem 
Liberec při obchodu s dřevní hmotou z veřejné zeleně 

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku Statutárního 
města Liberec, zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu mezi 
Městskými lesy Liberec, p. o. a Statutárním městem Liberec. 

          Termín: 07/2013
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441/2013 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  pana Miroslava Alta a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Polní 

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

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Jindřišku Suskovou a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Kopečku.   

                                                                                                           Termín: červenec 2013
 

442/2013 „Bezpečný přechod 2012“  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci SML x 
ŘSD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o spolupráci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Statutárním městem 
Liberec na akce „Liberec  - Zhořelecká“ a „Liberec - Sokolská“.   

                KT: 07/2013
 

449/2013 Povodňové škody na komunikacích vč. příslušenství ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec  

Založení projektů 

      Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

4. Zajistit se zpracovateli příslušných projektových dokumentací - Nýdrle, IČ: 
61316733, U Sila 1328, Liberec 30 a společností  INVESTING CZ, spol. s r.o., IČ: 
25036751, Štefánikovo nám. 780/5, Liberec 1 uzavření příslušných smluvních 
dokumentů souvisejících s přípravou projektových dokumentací včetně související 
inženýrské činnosti spojené s vydáním stavebních povolení oprav povodňových škod 
na komunikacích včetně příslušenství ve městě Liberci, které jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec  

                T: 30.7.2013
 
 

523/2013 Převody hřbitovů ze společnosti TSML, a.s., na Statutární město Liberec 

Variantní postupy řešení správy, údržby včetně související činnosti po 
převzetí hřbitovů ze strany města Liberce   

      Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu   -  Smlouvy o poskytování právních služeb mezi 
Statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 
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64 551 ve věci převodů hřbitovů ze společnosti TSML, a.s. na město Liberec, 
            Termín: do 31.7.2013

 

524/2013 Metropolitní síť ve městě Liberci 

Schválení Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním 
městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu   -  Smlouvy o poskytování právních služeb mezi 
Statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 
64 551 ve věci právního poradenství ohledně Metropolitní sítě optických vláken města 
Liberce. 

                                                                                                            Termín: do 31.7.2013 
 

527/2013 Smlouva o dílo č. TSML/11/07 – Dodatek č. 3 

Dohoda o splátkách 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů. 

          T: neprodleně 
 

528/2013 Smlouva o dílo č. TSML/008/2013 – Dodatek č. 1, Smlouva o dílo č. 
TSML/007/2013 – Dodatek č. 1, Smlouva o dílo č. TSML/006/2013 – 
Dodatek č. 1 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních 
dokumentů. 

 

530/2013 Příprava jízdního řádu vlaků na rok 2013 – 2014 Krajským úřadem 
Libereckého kraje 

Vlakové spojení Liberec – Vesec u Liberce  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. Písemně informovat o dílčím rozhodnutí rady města Liberce odbor dopravy, 
Krajského úřadu Libereckého kraje 

                       T: ihned 
 

532/2013 Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci 

Žádost člena rady kraje, řízení resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Písemně informovat o dílčím rozhodnutí rady města Liberce člena rady kraje řízení 

resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka 

                       T: ihned 
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535/2013 Žádost Ministerstva zdravotnictví ČR - jmenování zástupce města Liberec 
do projektu hodnocení a řízení hluku v životním prostředí    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně 
informovat žadatele, Ministerstvo zdravotnictví ČR o rozhodnutí Rady města Liberec. 

              T: neprodleně  
 

536/2013 Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Dělnická 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

- Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí - ul. Dělnická“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti 
Eurovia CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: Londýnská 564, Liberec 11, 460 11 

 
 

-      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 
„Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ul. Dělnická“ - zhotovitel 
stavby, a to vítězi řízení, společnosti Eurovia CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: 
Londýnská 564, Liberec 11, 460 11 

                       T: ihned 
 

2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu 
komunikací po havárii inženýrských sítí - ul. Dělnická“ - zhotovitel stavby, všem 
účastníků výběrového řízení,    

                       T: ihned 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí – ul. Dělnická“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou 
smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  Eurovia CS, a.s.; IČ: 
45274924, se sídlem: Londýnská 564, Liberec 11, 460 11, po jejím podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce. 

                 T: kontrolní 
 

537/2013 
 

Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská
  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

- Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 

podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti 
Strabag, a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 460 14 
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- 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 
„Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – 
zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti Strabag, a.s.; IČ: 60838744, se 
sídlem: Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 460 14 

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

v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu 
komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – zhotovitel stavby, všem 
účastníků výběrového řízení,    

                       T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – zhotovitel stavby, předložit k podpisu 
příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností Strabag, a.s.; IČ: 
60838744, se sídlem: Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 460 14, po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                 T: kontrolní 
 

538/2013 Povodňové škody na komunikacích vč. příslušenství ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec – uplatnění žádosti o dotaci na MD ČR 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
v rámci vyhlášeného programu Ministerstva dopravy ČR - Poskytování příspěvků ze 
státního rozpočtu v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku 
povodní v květnu a v červnu 2013 připravit a uplatnit 12 žádostí o dotaci. 

               T: 31. 7.2013
 

540/2013 Podpora a vyjádření veřejného zájmu k žádosti Krajské správy silnic 
Libereckého kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO 
Jizerské hory 

Bc. Davidu Novotnému, písemně informovat Krajskou správu silnic Libereckého kraje o 
rozhodnutí Rady města Liberec. 

              T: neprodleně 
 

541/2013 Žádost o zřízení zábradlí podél nástupiště MHD, Palachova ul. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení Rady města Liberce, 

          Termín: 07/2013
 

544/2013 „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, 
ulice Vratislavická“ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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zajistit odeslání dopisu na Krajský úřad Libereckého kraje, že Statutární město Liberec 
odstupuje od  smlouvy č. OLP/1545/2013. 

 
 

559/2013 Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, 
Česká 354, příspěvková organizace za období roků 2011 a 2012 

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

 
 

560/2013 Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „Pramínek“, 
Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace za období roků 2011 a 
2012 

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

 
 

572/2013 Dodatek k Dohodě o spolupráci mezi Základní uměleckou školou, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 a Kruhem přátel Severáčku, občanským sdružením 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit seznámení ředitele základní 
umělecké školy s rozhodnutím rady města.     
                     T: neprodleně
 

 
551/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu pana Milana Janečky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
informovat pana Milana Janečku o rozhodnutí rady města.   
                                                                                                                 T: ihned

 
552/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu paní Pavlíny Hoškové 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, informovat paní 
Pavlínu Hoškovou o rozhodnutí rady města.     
  
                                                                                                                              T: ihned 

 

553/2013 Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
o povolení odpisu nedobytných pohledávek 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, seznámit 
Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města. 
                                                                                                                     T: neprodleně 

 

554/2013 Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení „Jirka Krytinář – lidem“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit 
podpis smlouvy s občanským sdružením „Jirka Krytinář – lidem“ dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
                     T: neprodleně
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555/2013 Poskytnutí příspěvku Sdružení Linka bezpečí 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit 
podpis smlouvy se Sdružením Linka důvěry dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 

                                                                                                                                T: neprodleně
 

556/2013 Poskytnutí příspěvku p.o. Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit 
podpis smlouvy s příspěvkovou organizací Domov důchodců Ústí nad Orlicí dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
                     T: neprodleně

 

464/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru humanitního,
 

1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 
 s - Grundzou Pavlem, prostor č. 5, v ulici Kateřinská 156 

 - Sentivanem Vladimírem, prostor č. 6, v ulici Kateřinská 156 
 - Bendikovou Olgou, prostor č. 9, v ulici Kateřinská 156 
 - Mašatou Jiřím, prostor č. 12, v ulici Kateřinská 156 
 - Šedým Robertem, prostor č. 15, v ulici Kateřinská 156 

         T: červenec 2013
 

2.  Neprodloužit nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu 
  s - Bezuchou Jakubem, prostor č. 7, v ulici Kateřinská 156 
     - Křížem Milanem, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 

                                                                                                        T: červenec - srpen 2013 
 

3.  Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování jednotky nízkého standardu 
  s - Hrizdošem Matoušem, prostor č. 13, ulici Kateřinská 156 
     - Raichem Jiřím, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 

         T: červenec 2013
 
 

4. Informovat paní Ištoňovou Kristýnu, Hnikovou Marii, Gabrielovou Jiřinu, Mátlovou    
   Zdenku o udělení výjimky v DPS 

         T: červenec 2013
 

5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
   s - Hojdovou Jiřinou, byt č. 204, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
      - Marešovou Evou, byt č. 312, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
      - Zsámbokim Františkem, byt č. 311, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
       - Černou Zlatuší, byt č. 101, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
       - Mudrým Jánem, byt č. 205, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
       - Jasníkovou Teklou, byt č. 17, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
       - Vrátným Bohumilem, byt č. 55, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
náhradníky: pro Krejčího ulici Juhasová Otílie, Ropek Václav, Lanková Marie, pro 
Burianovu ulici Novotná Věra 

     T: červenec 2013
 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
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   s - manželi Hejzlarovými Aloisem a Annou, byt č. 11, o velikosti 1+1, v ulici       
        Borový vrch 1032 
     - dvojicí Jirákovou Eliškou a Oppitzem Rudolfem, byt č. 54, o velikosti 1+1, v ulici  
       Burianova 969  
 náhradníky: manželé Kopečtí Marie a Zdeněk 

         T: červenec 2013

 
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové - 

upravitelné: 
   s - Techecím Martinem, byt č. 4, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580 
      - Koškem Zdeňkem, byt č. 2, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969  

T: červenec 2013 
 

8. Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů u Sila 
   s - Balogovou Květoslavou, byt č. 408, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1203 

T: červenec 2013 
 

9. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací - s paní Bílkovou Natašou (výměna bytu) 

T: červenec 2013 
 

574/2013 Poskytování příspěvků z fondu primátorky 

pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátorky, 
 
1. zajistit poskytování schválených příspěvků z rozpočtu odboru kancelář primátorky 

žadatelům, 
                                                                                                           Termín: neprodleně 

 

549/2013 Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 285/1 v ul. Frýdlantská 285, 
Liberec 1 - bývalé kino Varšava 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat nájemní smlouvu. 
                                                                                                  T: neprodleně 

 
568/2013 Vyhodnocení zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

v sítích GSM“ 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
 

1.  zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům. 
                                              
                                                                                                                            T: ihned 

 

570/2013 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v souvislosti 
s přípravou a realizací  prodeje Technických služeb města Liberec, a.s. 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o 
poskytování služeb v souvislosti s přípravou a realizací  prodeje Technických služeb 
města Liberec, a.s. 
                                                                                                                    T: neprodleně 
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576/2013 
 

Jmenování vedoucího odboru školství a kultury Magistrátu města Liberec

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího 
odboru školství a kultury podle zákona.   

 

519/2013 Plnění z Dohody o narovnání uzavřené dne 5.6.2013 mezi Statutárním 
městem Liberec a IMOBILIEN AG, s. r. o., a Bytovým družstvem 
IMOBILIEN Sladovnická 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zajistit udělení 
plné moci Mgr. Pavlu Svobodovi, advokátovi, k podání návrhu na složení první splátky 
ve výši 4 mil. Kč do soudní úschovy a k souvisejícímu soudnímu řízení. 

Termín: neprodleně 

 
575/2013 Žádost o použití znaku města

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru kancelář 
primátorky, vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 
                     T: neprodleně
  

  

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

65/2013 Založení projektů "Bezpečný přechod 2012" 

1. Liberec - Zhořelecká 

2. Liberec – Sokolská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
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 
 

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

 
105/2012 IPRM Rochlice - kamerový systém 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
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1. ve spolupráci s Městskou policií realizovat projekt „Revitalizace Rochlice –    
    kamerový systém“ 
                                                                                                                          T: 11/2012

 

557/2013 Jmenování nového člena správní rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o.p.s.  

Opětovné jmenování člena správní rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o.p.s.   

Bc. Kláře Tekelyové, DiS., ředitelce společnosti, zajistit změnu v rejstříku obecně 
prospěšných společností.  
                                     T: 07/2013 

 

558/2013 Přechod na jednotné pojištění vykonavatelů veřejné služby                         

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o 
organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce Liberec a uzavřít novou smlouvu o 
organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce Liberec.  
                                                                                                                     T: neprodleně 

 
565/2013 Směrnice rady města Projektové řízení 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1. Seznámit zaměstnance Magistrátu města Liberec s touto směrnicí 
2. Jmenovat členy Projektové kanceláře 

                                                                                                             T: 07/2013
 

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
401/2013 Jednání dopravního svazu ze dne 13.5.2013 

Přijetí dotace na odbavovací terminály systému IDOL 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

ve spolupráci s advokátní kanceláří Heřmánek  Černý advokátní kancelář, s.r.o., a 
odborem právním a veřejných zakázek vypracovat rozbor za využití ekonomických 
pokladů a rozborů nebo analýz společnosti DPMLJ, a.s., zajistit ekonomický a právní 
rozbor přínosů a rizik systému IDOL pro Statutární město Liberec a jeho zřízenou 
společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, a.s., vhodným způsobem ho 
prezentovat v radě města Liberce 

          T: červenec 2013 
 

Průběžně plněno. Nebylo možné splnit, neboť KLKU navrhuje snížit výši úhrady pro 
DPML, a.s., a tyto skutečnosti se musí projevit v předmětném úkole. Nový kontrolní 
termín – 12/2013. 

 

 
445/2013 Přijetí daru - veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka 
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Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení přijetí daru „veřejného osvětlení, na p. č. 152/58, 152/59, 152/60, 152/7, 

152/35, 152/36, 149/5, 152/72, 152/73, 152/55, 152/37, 152/74, 152/75, k. ú. Horní 
Hanychov“ zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu.  

                                                                                                                          KT: 07/2013
Smluvní dokument bude uzavřen po podepsání a vrácení skupinou soukromých 
investorů. Nový kontrolní termín – 09/2013 

 
580/2013 Další postup při řešení závad na komunikacích způsobených nepříznivou 

klimatickou situací 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvy s vybranými 
zhotoviteli. 

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
a) založit rozpočtovou položku na odboru správy veřejného majetku „Povodňové 

škody na komunikacích“ 
b) v nejbližším rozpočtovém opatření na položku „Povodňové škody na 

komunikacích“ přesunout potřebné finanční prostředky 
 

 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín - 09/2013 

 
569/2013 Vznik „Korporátní skupiny město“ 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, a Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, 
tajemníkovi MML, koncipovat veřejné zakázky s ohledem na úspory z rozsahu, s 
přihlédnutím k aktuálním podmínkám. 

                                                                                                                                  T: neprodleně 
 

Jedná se o trvalý úkol. Nový kontrolní termín – 10/2013 

 
521/2013 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového 

kamerového bodu 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci, 
realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového 
kamerového bodu, včetně podpisu všech příslušných dokumentů a po obdržení a 
vyhodnocení vítězné nabídky zajistit podpis smlouvy a realizaci akce. 

                     T: 07/2013 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín – 10/2013 

 
531/2013 Odhad prokazatelné ztráty z MHD v roce 2013 - návrh dodatku č. 10 ke 

smlouvě č. 10/09/0149 

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat 
dodatek č. 10 ke smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené dne 1. 5. 2009 mezi Statutárním 
městem Liberec a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a.s.,                                                                      

                                                                                                                      T: neprodleně 
Není podepsaný dodatek – je to u připomínkového řízení na právním odboru. Nový 
kontrolní termín - 09/2013 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna 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 
 
Průběžně plněno - výsledek bude projednán v RM 08/2013 Nový 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 11/2013. 
 
 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
545/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 

Společenství vlastníků Rumjancevova 1254 a 1255 LB, IČ 254 33 920 a 
Společenství Rumjancevova 1241 – 1243, IČ 254 37 763 

2. odboru právnímu a veřejných zakázek, vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby dle § 
86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Vodovodní přípojky pro dva bytové 
domy Rumjancevova ul. č.p. 1241-1243 a č.p. 1254-1255, 460 01 Liberec 1“ s 
podmínkou uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene“ a úhrady ceny za 
věcné břemeno před vydáním  předávacího protokolu definitivních úprav dotčených 
povrchů komunikací městu Liberec výše uvedené akce. 

                      Termín: ihned 
 
Nesplněno. K 16.8.2013 nebyla podána na odbor právní a veřejných zakázek žádost o 
souhlas vlastníka pozemku či stavby. Nový kontrolní termín - 09/2013 
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