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Plnění usnesení rady města za měsíc srpen 2013 
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Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

 
 
 
 

 



 2

Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 374/2013, 406/2013, 436/2013, 491/2013, 
529/2013, 565/2013. 
  
 

 
 

 

 

Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení č. 999/2012 - úkol zrušen radou města. 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
srpen 2013 

V měsíci s r p n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
568/2013 Vyhodnocení zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

v sítích GSM“ 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
 
2. uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězem veřejné zakázky. 
                                                                                                                             T: 08/2013 

 
602/2013 Připomínky k návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 

Libereckého kraje 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podat připomínku k návrhu zprávy o 
uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na Krajském úřadu Libereckého 
kraje. 

                                                                                                          Termín: do 31. 8. 2013
 

617/2013 Dodatky k dotačním smlouvám 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětné dodatky smluv ke 
schválení Zastupitelstvu města. 

                                                                                                                    T: 28. 8. 2013 
 

381/2013 Vypsání výběrového řízení „Nový systém řídící kontroly pro Statutární 
město Liberec“ na dodavatele služeb v rámci aktivit projektu 
„Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberce a jeho 
zřizovaných a zakládaných organizací“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb a výsledek předložit radě 
města ke schválení. 

                  T: 08/2013

 
562/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky na aktualizaci digitálního povodňového 

plánu   

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

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem: U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 610 61 
557  

                                                                                                            T: 08/2013

 
563/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky pro projekt Rozvoj využití IT na ZŠ města 

Liberec 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
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uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem. 
                                                                                                                                   T: 08/2013 

 
579/2013 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Revitalizace 

vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Gardenline, 
s.r.o., se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01, IČ: 27263827. 
                                                                                                                             T: 08/2013 
 
 

317/2013 Sdružené investice 2013 

Financování archeologické činnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušné smluvní 

dokumenty s vlastníky sítí technické infrastruktury zajištující  jejich  spoluúčast při 
financování archeologické činnosti v ulicích, kde bude v roce 2013 probíhat 
souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů  

             T: srpen 2013 

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

Statutárního města Liberec  

Založení projektů 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

soupis povodňových škod na místních komunikacích včetně příslušenství ve vlastnictví 
města Liberec,  

s c h v a l u j e  

 1.      Založení zakázky   
      1.1. „Povodňové škody na komunikacích - inženýrská činnost, technická      
              pomoc a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení “, kdy      
              financování bude zajištěno převodem z rozpočtové položky 3729 - 5169    
              210 420 95  00 68   správa skládek do nové zakázky „Povodňové škody        
               IČ a PD“  
      1.2. „Povodňové škody na komunikacích - realizace oprav“, kdy financování    
               bude zajištěno převodem z projektu 36 39 - 61 21       
               08006.104209.023.RKO.04 (IPRM Rochlice Žitná)  
 

2. Způsob zadání a výběr zpracovatelů příslušných projektových dokumentací, 
souvisejících prací, technickou pomocí  a  přípravou oprav povodňových škod na 
komunikacích včetně příslušenství ve městě Liberci, které jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec, a to přímým oslovením společnosti Ing. Zbyněk Nýdrle, 
IČ: 61316733, U Sila 1328, Liberec 30, a společnosti  INVESTING CZ, spol. s. r.o., 
IČ: 25036751, Štefánikovo nám. 780/5, Liberec  

 
3. Uzavření smlouvy se společnostmi Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ: 61316733, U Sila 1328, 

Liberec 30 a  INVESTING CZ, spol. s r.o., IČ: 25036751, Štefánikovo nám. 780/5, 
Liberec na základě „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné 
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působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města 

               KT: 08/2013 
 

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. Ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce, a.s., zpracovat 
analýzy dle přijatých usnesení a vhodným způsobem informovat radu města Liberce 
o jejích výsledcích.  

             T: srpen 2013 
 

539/2013 Poskytnutí finančního příspěvku společnosti Komunitní práce Liberec, 
o.p.s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v rámci dalšího 
rozpočtového opatření zajistit převod částky 150.000,- Kč z rozpočtu odboru správy 
veřejného majetku do rozpočtu společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. 

         Termín: 08/2013
 

542/2013 „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, 
Třešňová, Rychtářská“ -  Smlouva o souhlasu s provedením stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu smlouvy ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu tj.: „Smlouva o 
souhlasu s provedením stavby“  a to mezi Stavebním bytovým družstvem, Pozemní 
stavby Liberec, sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, 460 01 a Statutárním městem Liberec se 
sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

T: 08/2013 - kontrolní
 

543/2013 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,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Petra Peška a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Kašparova. 

    Termín: srpen 2013 
 

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

103/2013 Petice za realizaci rekonstrukce hřiště při ZŠ Švermova 

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

 
947/2012 Komunikace - ulice Vřesová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po kladném projednání studie předložit radě města Liberce a následně zastupitelstvu 
města návrh „Plánovací smlouvy“ pro akci „Přeložky inženýrských sítí a výstavba 
komunikace v ulici Vřesová“. 
                                                                                                              T - kontrolní 02/2013

 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
491/2013 Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

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

b) zajistit zpracování projektové žádosti 

                    T: 08/2013
– po dořešení smlouvy o výpůjčce s SKST. Nový kontrolní termín: 10/2013 
 

565/2013 Směrnice rady města Projektové řízení 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit v rámci 
rozpočtového opatření do rozpočtu odboru kancelář tajemníka částku potřebnou na 
pokrytí chodu projektové kanceláře 
                                                                                                                         T: 08/2013 

Je zařazeno do 5.RO, které bude schváleno 26.9.2013.  
Nový kontrolní termín: 09/2013 
 

406/2013 Sdružené investice 2013 

Financování opravy povrchů komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušné smluvní 

dokumenty s vlastníky sítí technické infrastruktury zajištující  jejich  spoluúčast při 
financování úpravy povrchů komunikací v ulicích, kde bude v roce 2013 probíhat 
souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací 

               T: srpen 2013 
SVS – Splněno, problém na straně RWE. Nový kontrolní termín: 10/2013 
 

436/2013 Záměr převodu pozemků p.p.č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5, k. ú. 
Liberec ve vlastnictví společnosti TSML, a.s., na město Liberec 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu 
odboru správy veřejného majetku, Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a 
veřejných zakázek, Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML, a.s., představenstvu 
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společnosti TSML, a.s., a advokátní kanceláři Heřmánek & Černý advokátní kancelář, 
s.r.o., 
 
předložit Radě města Liberce ke schválení výběr variant možných postupů v převodu 
pozemků p.p.č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5,  k.ú. Liberec ve vlastnictví společnosti 
TSML na město Liberec a to včetně analýzy ke každé variantě a to právních aspektů, 
ekonomických aspektů, včetně vstupních nákladů, daňové souvislosti z tohoto převodu 
vyplývající pro společnost TSML a.s. a Statutární město Liberec; součástí každého návrhu 
musí být rovněž časový harmonogram realizace ke každé variantě.  

                                                                                          Termín: kontrolní termín 08/2012 
Bude předloženo do RM 17.9.2013. Nový kontrolní termín: 09/2013 
 

529/2013 Opravy výtluků na komunikacích III. a IV. třídy ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec r. 2013           

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

     Termín: do 08/2013 
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín: 10/2013 

      

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

  
374/2013 Přijetí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva vnitra ČR 

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

                                                                                                                                 T: 30.5.2013 
2.  Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 

              zařadit příslušné poskytované dotace z rozpočtu MVČR v celkové výši 58.236,- Kč 
              a 400.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření. 
                                                                                                                                         T: ihned
Je zařazeno do 4.RO, které bude schváleno 26.9. Nový kontrolní termín: 09/2013 

 

 
 
 
Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 

 
999/2012 Návrh záměru vkladu majetku Statutárního města Liberec - optické 

kabely a trasy - do základního jmění Liberecké IS, a.s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
připravit ve spolupráci s Libereckou IS a.s. a odborem právním a veřejných zakázek 
vklad majetku tvořeného optickými kabely a trasami Metropolitní sítě optických 
vláken Statutárního města Liberec do základního kapitálu Liberecké IS a.s. v souladu 
s Obchodním zákoníkem.  

                                                                                                              Termín: 31. 8. 2013
 Úkol zrušen radou města.  
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