
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2013 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

  

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 176/2012, 123/09, 121/2013, 91/2013, 149/2013, 61/2013, 

152/2013, 153/2013, 197/2013, 166/2013, 42/2013, 43/2013, 160/2013, 91/2013, 149/2013 – bod č.1., 3., 

185/2013 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci červenec, srpen, září 2013 

  

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

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
116/2013 Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
podpis příslušné smlouvy.                                                                                                
                                                                                                                      T: 07/2013 
 

119/2013 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“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 
                                                                                                                      T: 07/2013 
 

120/2013 Podání dotační žádosti - „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z 
IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
1. podání žádosti o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy 

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
 

2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Liberec, 
příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 00079677 

                                                                                                                                   T: 07/2013 
 

124/2013 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit svým podpisem upravené 
majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření a předat podepsané dokumenty ředitelům příspěvkových 
organizací. 

                  T: 07/2013
 

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

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního,  
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města 
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Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi Statutárním městem Liberec a žadateli. 

                                                                                                                                       T: 07/13

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

103/2013 
 

Přijetí daru - veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a pověřeného řízením resortu odboru 
správy veřejného majetku 

 
a) 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“ zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního 
dokumentu.  
                                                                                                                T: 07/2013

 

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

 
176/2012  Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání 
smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou. 
                                                                                                        Termín: neprodleně 

Průběžně plněno, probíhají jednání, nový kontrolní termín - 12/2013 
 

 

123/09 Prodej akcií ČSAD Liberec, a. s. 

primátorovi města, realizovat všechny kroky související s převodem akcií. 
                                                                                                                      T: 09/2009 

 
Prodej prozatím nelze realizovat z důvodu vyhlášeného místního referenda; je 
předpoklad, že následné kroky bude činit náměstek primátorky pro ekonomiku a 
systémovou integraci úřadu Mgr. Jiří Šolc. Nový kontrolní termín: 07/2014 

 

121/2013 Rozvoj využití IT na ZŠ města Liberec - Dodatek č. 1 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy. 

                  T: 07/2013

 
Průběžně plněno, čeká se na podpis z Libereckého kraje.  
Nový kontrolní termín - 11/2013 
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Z prodloužených termínů jsou revokována usnesení: 
 
248/2012  Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré právní kroky 
k podpisu uznání dluhu včetně doložky 

                                                                                                                              Termín: ihned 
3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, v případě, že vznikne škoda, 

             bezodkladně zahájit proces vymáhání náhrady škody po všech osobách, které svým 
             zaviněným jednáním Statutárnímu městu Liberec škodu způsobili. 
 

Revokováno usnesením ZM č. 61/2013. 
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V měsíci  s r p n u 2013  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

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

prevence SML v rámci I. výzvy roku 2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně 

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a 
žadateli. 

                                                                                                                           T: 08/13

 
125/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných 
majetkových příloh primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou a jejich předání 
ředitelům školských příspěvkových organizací.  

             T: srpen 2013 
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V měsíci  z á ř í  2013 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
139/2013 Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
4. zveřejnit výši odměny členů komisí na úřední desce Magistrátu města Liberec 

a úřední desce Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
                                                                  T: nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování

 

115/2013 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 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města rozpočtové opatření, kterým bude realizováno schválené 
navýšení rozpočtových položek 5023 a 5032 podle tohoto usnesení.   

               T: září 2013
 

154/2013 Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 
2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec,  
 
- zajistit seznámení žadatelů, kteří se přihlásili o dotaci z Ekofondu Statutárního 

města Liberec s usnesením zastupitelstva města,  
 
- zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z Ekofondu Statutárního města 

Liberec vč. proplacení schválené dotace na základě uzavřených smluv mezi 
Statutárním městem Liberec a příslušnými žadateli 

            T: neprodleně 
 

169/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 
2013 

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

   Termín: neprodleně
 

170/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 
2013 

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

   Termín: neprodleně
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192/2013 Zařazení projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a 
znalostí v přírodovědných a technických oborech“ do IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“     

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce, zajistit předložení aktualizace 
indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace.  

 
202/2013 Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do revizní komise 

organizační jednotky sdružení "Centrum podpory historického 
motorismu klub v AČR“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
nominovat uvedené zástupce a informovat o přijatém usnesení organizační jednotku 
sdružení „Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“. 
                                                                                                                           T: neprodleně

 
144/2013 Majetkoprávní operace - Budoucí prodej pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit uzavření 
předmětné smlouvy.  

           T: neodkladně

 
145/2013 Majetkoprávní operace - Prodej pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit uzavření 
jednotlivých kupních smluv. 

           T: neodkladně
 

172/2013 Prodej budov 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení 
všech úkonů spojených s podpisem kupních smluv. 
                T: neodkladně 

 

173/2013 Prodej nebytové jednotky 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit provedení všech úkonů spojených s majetkoprávní operací a podpisem 
kupní smlouvy. 

           T: neodkladně
 

174/2013 Prodej pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
provedení všech úkonů spojených s podpisem kupních smluv. 

           T: neodkladně
 

175/2013 Prodej podílu na pozemku stavebním 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
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provedení všech úkonů spojených s podpisem kupní smlouvy. 

           T: neodkladně
 

176/2013 Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 

Zastupitelstvo Prodej podílu na pozemku stavebním 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

           T: neodkladně
 

177/2013 Záměr prodeje staveb 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

           T: neodkladně
 

178/2013 Záměr prodeje pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

           T: neodkladně
 

179/2013 Směna pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit uzavření 
předmětné smlouvy.  

           T: neodkladně
 

180/2013 Úprava cen budov a pozemků  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
provedení všech úkonů spojených se schválenými  majetkoprávními operacemi. 

           T: neodkladně
 

139/2013 Návrh přípravného výboru na konání místního referenda 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
4. zveřejnit výši odměny členů komisí na úřední desce Magistrátu města Liberec a    
    úřední desce Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
                                                                 T: nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování

 
149/2013 Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní 

areál Ještěd, a. s. 

3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku č. 2. 
 
                             T: neprodleně 
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155/2013 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec 
pro 1. a 2. kolo 2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města Liberec, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro 

partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec 

 
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 

Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi SML a žadateli 

                                                                                                               T: 30. 9. 2013 

 
200/2013 
 

Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí komise 
Fotbalového klubu Krásná Studánka 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit jmenování a informovat o přijatém usnesení Fotbalový klub Krásná 
Studánka. 

           T: neprodleně
159/2013 Návrh Správní rady Ekofondu SML na jmenování místopředsedy 

Správní rady Ekofondu dle nově schváleného statutu zmíněného fondu 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit jmenování Mgr. Vladimíra Cvrčka (LO) do funkce místopředsedy Správní 
rady Ekofondu. 

           T: neprodleně 
 

198/2013 Změna počtu členů rady města, počtu náměstků primátora, jejich 
kompetencí a úkolů 

Radě města Liberce, zajistit úpravu Organizačního řádu Magistrátu města Liberce. 

           T: neprodleně 
 

157/2013 Změna v personálním obsazení ve finančním výboru 

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

  Termín: neprodleně

 
158/2013 
 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec na jmenování místopředsedy Správní rady 
FPRV SML 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
zajistit jmenovací dekret a jeho předání Mgr. Stanislavu Cvrčkovi, místopředsedovi 
Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec. 

           T: neprodleně 
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114/2013 Zřízení nové příspěvkové organizace - Základní škola, Liberec, nám. 
Míru 212/2 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, požádat o změnu v rejstříku škol a 
školských zařízení a obchodního rejstříku.  

              T: září 2013

 
130/2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 

              T: září 2013
 

156/2013 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 
Kulturního fondu SML pro 2. kolo 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
a) zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 2. 

kolo 2013 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

           T: neprodleně 
 

184/2013 Rozšíření majetkové přílohy zřizovací listiny Zoologické zahrady 
Liberec, příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis rozšířené majetkové přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada Liberec primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a 
její předání řediteli MVDr. Davidu Nejedlovi. 

           T: neprodleně 
 

187/2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro 

podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec 

                                                                                                                T: neprodleně

 
149/2013 Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní 

areál Ještěd, a. s. 

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat představenstvo 
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společnosti SAJ, a. s., o usnesení Zastupitelstva města Liberec 
                             T: neprodleně 

 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
104/2013 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 

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

       T: bezodkladně
 

 

5/2013 Majetkoprávní operace 

III. Záměr prodeje nebytové jednotky 
bb) ukládá: 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky 
zařadit výše uvedenou částku do 1. rozpočtového opatření po obdržení finančních 
prostředků na účet města 
a 
Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, 
připravit podmínky čerpání finančních prostředků za účelem rekonstrukce bývalého
kina 

 
66/2013 Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, 
po schválení přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 152/58, 152/59, 
152/60, 152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ zajistit oboustranný 
podpis uvedeného smluvního dokumentu. 
                                                                                                                      T: 05/2013 

 

  
 

 
 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
149/2013 Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní 

areál Ještěd, a. s. 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit kapitalizaci části dluhu 
společnosti SAJ, a. s.  
                                                                                                                  T: neprodleně 
 

Průběžně plněno, probíhají kroky směřující ke splnění v termínu do konce 2013. 
Nový kontrolní termín – 01/2014       
   
 

152/2013 „Parky Lidové sady II.“ - Dodatek č. 1 dotační smlouvy        

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

                      T: ihned 
Průběžně plněno, čeká se na podpis z ÚRR Hradce Králové.  
Nový kontrolní termín - 11/2013 

 
153/2013  Dodatky k dotačním smlouvám               

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušných dodatků 
dotačních smluv. 

                  T: 09/2013
Průběžně plněno, čeká se na podpis z Libereckého kraje (1., 5.) a ÚRR Hradce 
Králové (2.). Bod 3., 4. splněno. Nový kontrolní termín - 11/2013 

 
 

197/2013 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“

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

                  T: 09/2013
Průběžně plněno, čeká se na podpis z ÚRR Hradce Králové.  
Nový kontrolní termín - 11/2013 
 

166/2013 Schválení návrhu zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

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

    Termín: neprodleně
Průběžně plněno, již bylo splněno, ale v říjnovém zastupitelstvu města bude 
předložen návrh na úpravu – doplnění o strategický návrh do zadání 71. změny 
ÚPML. Dále bude vypsáno výběrové řízení a zpracována dokumentace změny, která 
bude projednána dle stavebního zákona. Nový kontrolní termín – 02/2014 
 

91/2013 Státní účelová dotace MV ČR – „Liberec - Rozšíření MKDS - III. etapa“ 

2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci 
výše uvedeného projektu 

Realizace probíhá, závazný termín dokončení instalace MKS do 15.11.2013.  
Nový kontrolní termín – 11/2013 
 

185/2013 Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec předat řediteli příspěvkové organizace. 

             T: neprodleně 
K podpisu u paní primátorky. Nový kontrolní termín - 10/2013 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
61/2013 Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy o 

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

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k obraně 
Statutárního města Liberec v soudním řízení. 

 
Průběžně plněno, soudní řízení probíhá, nový kontrolní termín 03/2014. 
 

42/2013 Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51., 52. B, 55. a 
56. Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování změn č. 51., 52.B, 56.B Územního 
plánu města Liberec. 
                                                                                                        Termín: neprodleně 

Průběžně plněno, jsou zpracovány příslušné dokumentace, které budou projednány dle 
stavebního zákona. Nový kontrolní termín - 02/2014. 
 

43/2013 Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního

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

Územního plánu města Liberec 

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

                                                                                                                     Termín: neprodleně 

Průběžně plněno, již bylo splněno, ale v říjnovém zastupitelstvu města bude předložen návrh 
na úpravu – doplnění o strategický návrh do zadání 71. změny ÚPML. Dále bude vypsáno 
výběrové řízení a zpracována dokumentace změny, která bude projednána dle stavebního 
zákona. Nový kontrolní termín - 02/2014. 
 
 
 

 

 
Revokována jsou usnesení: 
 
196/2013 

 
Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“                       

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku statutárním 
zástupcem SML a předání dodatku poskytovateli dotace.  

 
Oprava usnesení – předloženo na 18.RM, následně 9.ZM 
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Částečně jsou plněna usnesení: 
 
160/2013 Projednání návrhu na vypořádání námitek a připomínek k návrhu 

územního plánu Liberec ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

výboru pro rozvoj a územní plánování projednat návrh na vypořádání námitek a 
připomínek podaných k návrhu územního plánu Liberec dle podkladů, které byly 
předány členům výboru dne 7.8.2013 a doplněny 15.8.2013 a 3.9.2013. Námitky a 
připomínky ve výboru budou projednány tak, aby určený zastupitel doporučení výboru 
mohl zpracovat a následně předložit k projednání v RM 17.9.2013 a následně v ZM 
26.9.2013. 

                                                                                                          Termín: do 16.9.2013 
Částečně plněno. Námitky byly projednávány výborem dne 9.9., 16.9. a 7.10.2013. 
Doposud neprojednané námitky jsou na programu jednání výboru dne 21.10.2013.  
Nový kontrolní termín - 11/2013 
 

149/2013 Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál 
Ještěd, a. s. 

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit kapitalizaci části dluhu 
společnosti SAJ, a. s.  
                                                                                                              T: neprodleně 

Částečně splněno – pan Svatoš zahájili všechny potřebné kroky k provedení 
kapitalizace a podpisu Dodatku ke smlouvě o půjčce, řešení s panem Karbanem, tak 
aby mohl uvést správné číslo a mohl provést konfirmaci zůstatku mezi SML a SAJ, po 
provedení a podepsání konfirmace bude možno provést podpis Dodatku ke smlouvě o 
půjčce a pokračovat v dalších krocích vedoucích k dokončení kapitalizace.  
Nový kontrolní termín – 11/2013 
 

 
  

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 
91/2013 Státní účelová dotace MV ČR – „Liberec - Rozšíření MKDS - III. etapa“ 

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zařadit příslušnou 
poskytovanou dotaci v celkové výši 339.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 
pro městskou policii.   

Nesplněno – bude zařazeno do RO v 12/2013, nový kontrolní termín – 12/2013 
 

 

149/2013 Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál 
Ještěd, a. s. 

3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku č. 2. 
                                                                                                                    T: neprodleně 

Pan Svatoš zahájili všechny potřebné kroky k provedení kapitalizace a podpisu 
Dodatku ke smlouvě o půjčce, řešení s panem Karbanem, tak aby mohl uvést správné 
číslo a mohl provést konfirmaci zůstatku mezi SML a SAJ, po provedení a podepsání 
konfirmace bude možno provést podpis Dodatku ke smlouvě o půjčce a pokračovat 
v dalších krocích vedoucích k dokončení kapitalizace.  
Nový kontrolní termín – 11/2013 

           
 

 


