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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 831/2013, 764/2013, 244/2012, 404/2013, 
730/2013, 666/2013, 113/2013, 766/2013, 807/2013, 337/2013 bod č. 4., 15. 
  
Vypustit ze sledování je navrženo u usnesení č. 264/2011, 870/2011 – z důvodu neprovedení vý-
stavby, 337/2013 bod č.7 – (tento úkol byl zahrnut do bodu č. 15), 569/2013 – jedná se o trvalý úkol 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
říjen 2013 

V měsíci ř í j n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
496/2013 Katalog prvků městského veřejného prostoru - aktualizace 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, vyjmout z „Katalogu prvků městského 
veřejného prostoru“ některé vybrané prvky a doplnit tento katalog o prvky nové 
doporučené Radou architektů města Liberce a komisí dopravy.    

                  T: 30.10.2013 
 

788/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků 
projednání a návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu 
Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Doporučení 
postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o 
zbylých námitkách Územního plánu Liberec“ k projednání v Zastupitelstvu města 
Liberec. 
                                                                                                         Termín: do 31. 10. 2013

 
789/2013 Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit upravený materiál Návrh 
zadání 71. změny Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města 
Liberec. 

                                                                                                             Termín: do 31. 10. 2013 
 

790/2013 Návrhy k pořízení 72. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit 
předložení návrhů uvedených v 72. hromadné změně Územního plánu města Liberec k 
projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

                                                                                                             Termín: do 31. 10. 2013 
 

648/2013 Liberec – Rozšíření MKDS – III. etapa - schválení výsledku VŘ 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
 
4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Liberec – Rozšíření MKDS – III. etapa, 
předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností 
NWDC Company, spol. s r.o.; IČ: 25219685, se sídlem: Mezi Lysinami 6, 140 00 
Praha 4, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                       T: 10/2013 

 
748/2013 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 
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Schválení smlouvy na nájem prostor nové služebny MP – ul. Fügnerova 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít nájemní smlouvu. 

               T: k 1. 10. 2013 
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat ustanovení 

nájemní smlouvy. 

             T: od 1. 10. 2013 

 
767/2013 Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého 

rozsahu - nákup osobního automobilu pro městskou policii 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, po podpisu rozhodnutí 
zadavatele - primátorkou města, zajistit zveřejnění informace o zrušení zadávacího řízení 
na profilu zadavatele ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek MML. 

                  T: neprodleně 

 
13/2013 IPRM Rochlice 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
4. Vyhlásit výzvu pro předkládání žádostí o podporu na regeneraci bytových domů 

s alokací ve výši 10 mil. Kč z ERDF 

                       T: 10/2013 

 
663/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky „Nový systém řídící kontroly pro Statutární 

město Liberec“           

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,   
   
2. zajistit uzavření Smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Nový systém řídící kontroly pro 

SML“ a Servisní smlouvy o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu 
zakázky s vybraným uchazečem: DYNATECH, s.r.o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ: 
25501003 

                                                                                                                              T: 10/2013 
 

754/2013 Udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke Smlouvě o pronájmu prostor pro 
ZŠ Vrchlického  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, seznámit s 
rozhodnutím rady města zástupce všech smluvních stran. 

                                                                                                                   Termín: Neprodleně 
 

756/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - dodatečné práce č. 1“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, 
412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. 

                  T: neprodleně 
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753/2013 Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Dodatek č. 5 ke Smlouvě o 
alokaci prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život V Liberci  zastupitelstvu 
SML ke schválení. 

                T: 31. 10. 2013 
 

799/2013 Ukončení smluvních vztahů s Českomoravským fotbalovým svazem 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné dohody s Fotbalovou asociací České republiky. 

                       T: 10/2013 
 

803/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                T: 31. 10. 2013 
 

804/2013 Oprava usnesení 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit k projednání zastupitelstvu 
města. 

                T: 31. 10. 2013 
 

805/2013 Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM  
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci          

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního 
seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                  T: 31.10.2013 
 

800/2013 Aktualizace složení Řídících výborů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a 
IPRM  Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci                               

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci složení Řídících 
výborů IPRM zastupitelstvu SML ke schválení. 

                  T: 31.10.2013 
 

801/2013 Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                  T: 31.10.2013 
 

802/2013 Podání dotační žádosti – „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská“ 
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

                T: 31. 10. 2013 
 

503/2013 Poskytnutí veřejné služby pro využití sportovišť v areálu Městského 
stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
b) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až červen 

2013 

                     T: září 2013 
 

757/2013 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit zprávu o využití 
a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

                T: 31. 10. 2013 
 

830/2013 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2013 na pravidelnou sportovní 
činnost dětí a mládeže   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

                T: 31. 10. 2013 
 

832/2013 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 říjen 2013. 

 

703/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru humanitního,
 
1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování jednotky nízkého standardu 
       s Diviškovou Denisou,  
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
2. Informovat paní Petrnouškovou Janu a Berana Miroslava o udělení výjimky 

z pravidel v DPS 
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
      s  Ištoňovou Kristýnou, Mátlovou Zdeňkou, Strnadovou Irenou, Urbanovou     
      Jindřiškou, Juhasovou Otílii, Lankovou Marii, Drlíkem Ivanem, Petrnouškovou      
      Janou, Dusíkovou Marií, Gabrielovou Jiřinou, Semančíkovou Agnesou,  
                                                                             T: říjen 2013
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
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      s manželi Kratochvílovými Naděždou a Františkem 
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – 

upravitelné: s Urbancem Václavem, Millerovou Veronikou, Krouzovou Blankou,  
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
6. Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů u Sila  
      s Zajíčkem Václavem, Čadkovou Barborou, 
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací – s paní Čermákovou Nicolou (výměna 

bytu)  
                                                                                                                           T: říjen 2013
   
8. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
      s Brezaniovou Michalou, Kroužkem Lukášem, Wernerovou Julií, Minxem   
      Martinem,  
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
9. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní 
      s Danilov Valentinou, Bezuchou Jakubem, Feisteuerovou Dagmarou, Lexovou   
      Danou, 
                                                                                                                           T: říjen 2013
 
10. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Dolmenem,  
                                                                                                                           T: říjen 2013

 

781/2013 Mediační agentura ČR, s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy ke dni 30.4.2013 

                                                                                                                         T: neodkladně
 

2. Ivaně Roncové, pověřené vedoucí humanitního odboru, uzavřít nájemní smlouvu na 
dobu určitou - jeden rok se současným nájemníkem bytové jednotky panem 
Jaroslavem Trojanem, nar. 2.9.1946, v budově čp. 101, ul. Na Žižkově, Liberec 6 

                                                                                                                           T: říjen 2013
 

783/2013 Žádost o prominutí pohledávky DPH - Pochodeň, občanské sdružení pro 
pomoc zdravotně postiženým  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, informovat 
Pochodeň, občanskému sdružení pro pomoc zdravotně postiženým, o rozhodnutí rady 
města. 
                                                                                                                                  T: ihned 

 
784/2013 Poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit 
podpis smlouvy s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

                  T: neprodleně 
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787/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu paní Ing. M. Malíkové 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, informovat 
paní M. Malíkovou o rozhodnutí rady města .     

                           T: ihned 
 

785/2013 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu jako informaci 
zastupitelstvu města.  

                  T: 31.10.2013 
 

770/2013 Majetkoprávní operace - Prodej pozemku 

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

                 T: 31.10.2013
 

771/2013 Majetkoprávní operace - Prodej podílu na pozemku stavebním 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávních operací ke  
schválení zastupitelstvu města. 

                 T: 31 10. 2013 
 

772/2013 Majetkoprávní operace - Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávních  operací  
ke  schválení zastupitelstvu města.  

                  T: 31.10.2013 
 

773/2013 Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města. 
                         T: 31.10.2013

 

774/2013 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemku 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování 
nájemní smlouvy.  

                  T: neodkladně
 

775/2013 Majetkoprávní operace - Pronájem nebytových prostor 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vydat pokyny 
k uzavření nájemních smluv. 

                  T: neodkladně
 

776/2013 Majetkoprávní operace - Změna usnesení věcná břemena  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování 



9 
 

jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  

                  T: neodkladně
 

777/2013 Vrácení historického majetku – p.p.č. 869 a p.p.č. 870, k.ú. Cetenov  

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

                  T: 31.10.2013 
 

778/2013 Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

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

                  T: neodkladně
 

779/2013 Prodloužení platnosti  nájemních smluv - umístění reklamních zařízení 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování 
jednotlivých dodatků k nájemním smlouvám dle schválených usnesení.  

                  T: neodkladně
 

782/2013 Žádost o prominutí dluhu za služby - Liberecké fórum, o. s.          

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit žádost této organizace do 
Zastupitelstva města Liberec. 

                  T: 31.10.2013 
 

750/2013 Jmenování konkurzní komise 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím 
rady města členy konkurzní komise. 

                  T: neprodleně 

 
751/2013 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 

zřizovatele  s čerpáním investičního fondu v roce 2013 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
písemně seznámit ředitele organizace MgA. Martina Otavu s rozhodnutím Rady města 
Liberec. 

                  T: neprodleně 

 
791/2013 Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 

příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Zeronika dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění 

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

                           T: ihned 
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792/2013 Souhlas projektem - Základní škola, Liberec, Kaplického 384 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat ředitele základní 
školy. 

                    T: říjen 2013

 
793/2013 Žádost Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace o 

souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního a jeho čerpání za účelem vybudování nové učebny 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím 
rady města ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace. 

                  Termín: ihned 
 

 
794/2013 Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, U Školy 222/6, 

příspěvkové organizaci 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu v rejstříku 
škol a školských zařízení. 

                  T: neprodleně 

 
795/2013 Žádost Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 

564/43, příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu investičního a jeho čerpání za účelem nákupu 
konvektomatu 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím 
rady města ředitele Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 
564/43, příspěvkové organizace.  

                  Termín: ihned 

 
798/2013 Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Malínek", 

Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace za období roků 2011 a 
2012 

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

 

109/2013 Havarijní opravy chodníků 

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 chodníků“ 

                                                                                                                              T: 10/2013 
 

147/2013 Havarijní opravy opěrných zdí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
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příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
„Havarijní opravy opěrných zdí“ 

                                                                                                                              T: 10/2013 
 

148/2013 Havarijní opravy schodišť 

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 schodišť“ 
                                                                                                                              T: 10/2013 

 
149/2013 Oprava komunikace Jedlová 

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 komunikace Jedlová“ 
                                                                                                                              T: 10/2013 

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

Žádost o změnu technického řešení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Lesní ulice - chodník podél vstupní strany Botanické zahrady - zajistit přepracování 

projektové dokumentace a realizovat JŘBU 
                                                                                                                            T: září 2013 
4. Sukovo náměstí- Zajistit přepracování projektové dokumentace a realizovat JŘBU 
                                                                                                                            T: září 2013 

 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,                                
 
1. zajistit projednání „Návrhu obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci“ s 

veřejností            
                                                                                                                  T: září - říjen 2013 
2. zajistit projednání „Návrhu obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci“ 

v Komisi životního prostředí      
                                                                                                                      T: do 30.9.2013 

 
446/2013 Oprava podlah kremačních pecí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího 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 podlah kremačních pecí“ 

                       T: 10/2013 
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635/2013 Sokolovské náměstí v Liberci - Architektonické řešení                               

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. projednat architektonický návrh v radě architektů, komisi dopravy, NPÚ, ZPPP a OD 

              Termín: 10/2013
 

665/2013 Stavebně technický stav kašny a fontán ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit zprovoznění Neptunovy kašny  

              Termín: 10/2013
 

673/2013 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 s prodloužením stávajícího 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Josefa Viga na komunikaci 
Aloisina Výšina. 

                                                                                                                      Termín: říjen 2013
 

722/2013 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 Veroniku Koďouskovou, zastoupenou matkou Andreou Koďouskovou 
a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Nezvalova. 

                                                                                                                      Termín: říjen 2013
 

758/2013 Operační plán zimní údržby komunikací 2013 – 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku Statutárního města 
Liberec, zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní 
údržby komunikací 2013 - 2014“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - TSML, 
a.s. 
                                                                                                                Termín: neprodleně 

 

759/2013 U kostela sv. Antonína - prezentace archeologických nálezů a veřejné 
osvětlení (Kostelní II) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně 
zajistit realizaci akce „U kostela sv. Antonína – prezentace archeologických nálezů a 
veřejné osvětlení“. 

                  T: neprodleně 
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760/2013 Softwarové a personální zajištění správy hřbitovů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s dotčenými odbory a organizacemi, tj. Odborem informatiky a řízení 
procesů MML, tajemníkem MML, advokátní  kanceláří  Heřmánek & Černý, advokátní 
kancelář, s.r.o., a společností LIS, a.s.   

 
2. zajistit vypsání výběrového řízení na personální zajištění vedení správy hřbitovů pro 

zajištění vedení evidence, nájemních smluv a dalších povinností ze zákona č. 
256/2001 sb. o pohřebnictví 

             T: do 31.10.2013 
 

762/2013 Poskytnutí mimořádné dotace na podporu opravy Kateřinské vodní plochy 
po bleskové povodni z července 2013 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, informovat 
žadatele o přijatém usnesení a uzavřít příslušný smluvní dokument o poskytnutí dotace. 

                    T: říjen 2013
 

763/2013 Schválení přijetí finančního příspěvku od MK ČR na projekt „Oprava 
Hübnerovy hrobky, I. etapa“ v rámci programu MK ČR „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města přijetí dotace od MK ČR ke schválení a následně zajistit 
další postup pro čerpání dotace 

                    KT: 10/2013 
 

765/2013 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 paní Jiřinu Neumanovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Matoušova.  

                                                                                                                      Termín: říjen 2013
 

814/2013 Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č 
3549/2 v k.ú. Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č. 
3549/2 v k.ú. Liberec“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a 
na realizaci výše uvedené akce společnosti TWO BRICKS s.r.o., V Horách 831, 460 
05 Liberec 15 

                       T: 10/2013 
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2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
„Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č. 3549/2 
v k.ú. Liberec“ 

                       T: 10/2013 
 

817/2013 Lyžařská - oprava lesní cesty  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Lyžařská - oprava lesní cesty“ 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: 10/2013 
 

819/2013 Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 

v majetku města Liberce“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo 
a na realizaci výše uvedené akce firmám Ekoflora Liberec, s.r.o., U Slunečních lázní 
690, Liberec 14, 460 14, IČ: 40229220, 1.Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., 
Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČ: 49904884 a Jostav, s.r.o., 
Studánecká 74, Stráž nad Nisou 463 03, IČ: 47785233 

                       T: 10/2013 
 

820/2013 Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 

v majetku města Liberce“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo 
a na realizaci výše uvedené akce firmám Ekoflora Liberec, s.r.o., U Slunečních lázní 
690, Liberec 14, 460 14, IČ: 40229220, 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., 
Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČ: 49904884 a Jostav, s.r.o., 
Studánecká 74, Stráž nad Nisou 463 03, IČ: 47785233 

                       T: 10/2013 
 

822/2013 Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - II. etapa 

Dodatečné práce           

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, 

realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací – II. etapa - dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění 

                                                                                                                Termín: neprodleně 
 

825/2013 Žádost o vyhrazení stání pro náhradní autobusovou dopravu před nádražím 
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Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně 
informovat žadatele o přijatém usnesení Rady města Liberce. 

              Termín: 10/2013
 

826/2013 Hromadná žádost o řešení havarijního stavu silnice III. třídy III/29021 – 
ulice Kateřinská v k. ú. Kateřinky u Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Postoupit předmětnou hromadnou žádost a celý její obsah na adresu Libereckého 

kraje a včetně žádosti o písemné stanovisko Libereckého kraje ve věci termínového 
zprůjezdnění silnice Kateřinská 

                                                                                                                     Termín: 10/2013
 
3. Písemně informovat iniciátora petice – hromadné žádosti o provedených postupech 

města Liberce v předmětné problematice 
                                                                                                                     Termín: 10/2013

 

818/2013 Prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Liberec v souladu s 
Nařízením vlády ze dne 19. června 2013 

3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit prodloužení Plánu 
odpadového hospodářství do zastupitelstva města. 

                       T: 10/2013
808/2013 Externí pronájem volebních místností 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

                  Termín: ihned
 

768/2013 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2013, kterou se 
mění  Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2012, o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány 
některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání 
zastupitelstvu města. 

                  T: 31.10.2013 
 

769/2013 Úrokové zajištění dluhopisu - informace o aktuálním stavu a nabídce České 
spořitelny, a. s. 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál k posouzení do 
nejbližšího finančního výboru a zastupitelstva města. 

                                                                                                                  Termín: 31. 10. 2013 
 

827/2013 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
SML za rok 2012 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML 
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za rok 2012 Zastupitelstvu města Liberec. 

                T: 31. 10. 2013 
 

828/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD 
Liberec, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města 
Liberec k projednání.                                                                                                  

                T: 31. 10. 2013 
 

833/2013 Jednací řád Rady města Liberec - počet členů RM - změna článku II bod 2   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit jednací řád a seznámit 
zaměstnance a statutární orgány obchodních společností s novým zněním Jednacího řádu 
Rady města Liberec.       
                                                                                                                          T: neprodleně 

 

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

Založení projektů  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací 

souvisejících s odstraňováním následků povodňových škod na komunikacích včetně 
příslušenství v roce 2013, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v souladu s 
interními předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení 
uzavřít příslušné smluvní dokumenty, včetně zajištění realizace jednotlivých akcí 

                                                                                                                      KT: 30.10.2013 
 
3. Zahrnout do příštího rozpočtového opatření města Liberce na rok 2013 převody 

finančních prostředků spojených s odstraňováním následků povodňových škod na 
komunikacích včetně příslušenství 

                                                                                                                          KT:  10/2013 
 

533/2013 Budoucí směnná smlouva - ul. Vřesová - Habrová   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
po kladném projednání uvedeného záměru směny v zastupitelstvu města, vypracovat  ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek  „Budoucí směnnou smlouvu“ bez 
doplatku a následně uzavřít s paní  Evou Petrovou tento smluvní vztah.    

                                                                                                           kontrolní termín: 10/2013
 

627/2013 Povodňové škody na komunikacích z června 2013 - Přijetí dotace  

- Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města návrh 
přijetí dotace od Ministerstva dopravy ĆR ke schválení a následně zajistit další postup pro 
čerpání dotace 
                                                                                                                           KT: 10/2013 
- Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku po schválení 
návrhu přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit: 
 
2. po vyhodnocení výše uvedených výběrových řízení zajistit s vítězným uchazečem 
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uzavření příslušného smluvního dokumentu a realizaci uvedených akcí. 
                                                                                                                           KT: 10/2013 

 

672/2013 Přijetí dotace od SFDI ČR 

2. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
- po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města a v souladu s poskytnutou výší dotace  
 zajistit uzavření „dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci“ mezi ŘSD ČR a SML.   

                                                                                                                           KT: 10/2013 
 

674/2013 „Bezbariérová trasa č. 1 - zpřístupnění zasedací místnosti radnice“ - udělení 
výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutráním  městem Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit předání podkladů na MMR ČR pro uvolnění dotace na realizaci akce,   
                                                                                                                           KT: 10/2013 

 

728/2013 Nákup radarového měřiče rychlosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit převod finančních prostředků na nákup „Radarového měřiče rychlosti 
RAMER 10 C“ z rozpočtu odboru správy veřejného majetku do rozpočtu Městské 
policie Liberec 

                                                                                                                     Termín: 10/2013
 
2. na nákup „Radarového měřiče rychlosti RAMER 10 C“ zajistit odeslání výzvy 

k předložení návrhu smlouvy na dodávku výše uvedeného zařízení firmě RAMET, 
a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice,  IČ: 25638891 

                                                                                                                     Termín: 10/2013 
 
3. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu na dodávku „Radarového měřiče rychlosti 
RAMER 10 C“ 

                                                                                                                     Termín: 10/2013
 

761/2013 „Bánskobystrická - Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodníku“ - 
přeložka kabelů ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.   

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

                    KT: 10/2013 
 

806/2013 Stanovení priorit – uplatněných žádostí o dotace na obnovu majetku 
postiženého živelní pohromou  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Obnova obecního a 
krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 - dotačního titulu č. 2“ zaslat na 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR toto stanovení priorit: 
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1. Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu 
2. Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou 
3. Horská – oprava sesuvu u gabionové zdi   
4. Oprava sesuvu - ul. Mařanova 
5. Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
6. Kadlická oprava podemleté komunikace 
7. Polední – poškození krajnice a propustku 
8. Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 
9. Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá 
10. Oprava havárie místní komunikace Pekárkova 
11. Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
12. Fibichova – poškozený povrch chodníku 
13. Oprava komunikace Na Rozhraní 
14. Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
15. Oprava opěrné zdi a odvodnění  místní komunikace, ul. Na Výběžku 

                       T: 10/2013 
 

811/2013 Pilotní projekt preference autobusů DPMLJ, a.s., na křižovatkách v Liberci 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat společnost Centrum dopravního výzkumu o ukončení projektu 
městem Liberec. 

                                                                                                                     Termín: říjen  2013
 

815/2013 Mikulášská – doplnění uličních vpustí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Mikulášská - doplnění uličních vpustí“ zajistit odeslání výzvy k předložení 
návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce společnosti JOSTAV, spol. s 
r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 

                                                                                                                              T: 10/2013 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
„Mikulášská – doplnění uličních vpustí“ 

                                                                                                                              T: 10/2013 
 

816/2013 „Revitalizace sídliště Rochlice  - lokalita Žitná“- dodatek č. 2 k SOD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypracovat dodatek č. 2 a následně 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu -  Zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště 
Rochlice – lokalita Žitná“, 

              Termín: 10/2013
 

630/2013 Přijetí daru – p. p. č. 1354/3  v k. ú. Vesec u Liberce 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec,  
 
2. po schválení přijetí daru p.p.č. 1354/3, ostatní plocha - ostatní komunikace, v k. ú. 
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Vesec u Liberce, obec Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu.  

                    KT: 10/2013 
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
561/2013 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

 
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
 

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 
 

776/2012 Záměr zřízení nové příspěvkové organizace - Základní škola, Liberec, 
nám. Míru 212/2 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci všech 
potřených úkonů souvisejících se zřízením nové příspěvkové organizace včetně analýzy 
záměru. 
                                                                                                                        T: říjen 2012
 

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
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406/2013 Sdružené investice 2013 

Financování opravy povrchů komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

6. 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 
 

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 
 

871/2011 Bytový dům Zelená střecha - projektová dokumentace 

Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
d) po odsouhlasení a předání projektové dokumentace ve stupni DSP dle podmínek 
    daných plánovacích smlouvou, předložit „Darovací smlouvu“ radě města a        
    následně zastupitelstvu města ke schválení 
                                                                                                                        KT: 10/2012
 

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

Mgr. 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
 

 5. Zpracovat etický kodex zaměstnance magistrátu, implementovat jej do 
 běžného fungování magistrátu 

 
6. Připravit systém protikorupčních školení pro zaměstnance MML a městských 

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

 
 10. Zavést hodnocení vedoucích zaměstnanců na základě úrovně a kvality 

       prováděné kontroly 
 
11. Vydat předpis pro přijímání darů 

Plnění: splněno (úprava přijímání darů je zahrnuta v etickém kodexu zaměstnance) 
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 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 vedoucími odborů 
 

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

614/2013 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10/09/0149 s DPMLJ, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, nárokovat 
v rozpočtu odboru správy veřejného majetku na rok 2013 20 mil. Kč na uhrazení 
doplatku provozní ztráty spol. DPMLJ, a.s., za rok 2012 
                                                                                                                           T: 12/2012

 

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

zpřísnit pravidla pro omezení hazardu 

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

 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
764/2013 Oprava usnesení č. 704/2013 – Schválení uzavření dodatku č. 10 ke 

smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 8.12.2005 – Provoz a správa 
informačního systému SML  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
objednávky a předložit Dodatek č. 10 ke smlouvě KT/7010/05/0051 znovu ke schválení 
radě města po třech měsících. 

                 T: 1.10.2013
Usnesení je naplňováno – objednávka vystavena. Dodatek č. 10 bude předložen do 
konce roku (po třech měsících), tak jak usnesení ukládá.  
Nový kontrolní termín – 12/2013. 
 

404/2013 Záměr výpůjčky kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního 
odpadu 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
předložit radě města smlouvu o výpůjčce 30 ks kontejnerů pro separaci využitelné 
složky komunálního odpadu. 

                                                                                                             Termín: září 2013 
Výpůjčka pozastavena  – souvisí s projektem intenzifikace sběru separovaného 
odpadu + JŘBÚ - .A.S.A. Liberec   ( problematika rozšíření zakázky a navýšení ceny 
pro spol. A.S.A) bude do konce roku předloženo RM.  
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Nový kontrolní termín – 12/2013  
   

730/2013 Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy - uzavření 
darovací smlouvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
3. po schválení přijetí nemovitostí tvořících hřbitovy do vlastnictví města Liberce 

zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  
                                                                                                                        KT: 10/2013
 

 Smlouva je“ ke kontrole“ u právníků SML, podpis k 31.12.2013.  
Nový kontrolní termín – 12/2013 
                                                                                                                   

666/2013 Darovací smlouva - Hančova a Vrbatova 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
po schválení přijetí daru dešťové kanalizace včetně čerpadel výtlačné kanalizace, 
komunikací, zeleně včetně stromů a keřů, veřejného osvětlení a p. č.1357/1, 1357/48 k. 
ú. Vesec u Liberce, obec Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu.  

                 KT: 10/2013
U podpisu p. Pavlikovice. Nový kontrolní termín – 11/2013 
 

766/2013 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vydat úplné znění změny 
Organizačního řádu MML a seznámit zaměstnance s touto změnou.  

               T: neprodleně
Ve stádiu rozpracovanosti, bude předloženo na RM 3. 12. 2013. Nový kontrolní 
termín – 12/2013 
 

807/2013 Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o používání komunikací v oblasti 
sportovního areálu Ještěd mezi Statutárním městem Liberec a Lesy ČR, 
s.p. 

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

          Termín: 10/2013 
Na kontrole na odboru právního a veřejných zakázek. Nový kontrolní termín – 
11/2013 

      

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

  
244/2012 "Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova" 

- schválení záměru rekonstrukce a přestavby, vypsání veřejné zakázky na 
zhotovení projektové dokumentace a výběru zhotovitele stavby a 
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financování 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 
4. v období let 2012 - 2018 předkládat do návrhů rozpočtů odboru školství a kultury 
    částky nezbytné k postupné úhradě nákladů spojených s realizací zakázky 
                                                                                                                       T: říjen 2012 

Splněno pro rok 2014 - zařazeno do návrhu rozpočtu pro rok 2014.  
Nový kontrolní termín - říjen 2014 
 

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

TSML, a. s., připravuje dodatek. Nový kontrolní termín – 12/2013 
 

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

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

 
4. Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování 

informací apod., implementovat pravidla do fungování redakční rady 
                                                                               Pavel Chmelík, Ing. Eva Horníčková 

průběžně plněno – Do Etického kodexu radničního zpravodaje byly zapracovány 
došlé připomínky a materiál nyní čeká na předložení.  
Nový kontrolní termín – 11/2013 
 
 

  

Částečně jsou plněna usnesení: 
 
831/2013 Přijetí poskytnuté účelové dotace pro JPO obce 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podepsání smlouvy a 
zabezpečit řádné čerpání dotací. 

 
podepsání smlouvy - splněno, čerpání poskytnuté dotace – čeká se, až nám přijdou 
peníze od kraje a čerpání proběhne přesně v souladu se smluvními podmínkami do 
konce 12/2013. Nový kontrolní termín – 12/2013 
 
 

 
 

Z prodloužených termínů jsou částečně plněna usnesení: 
 

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Radu města Liberec o 
průběžném plnění níže uvedených úkolů stanovených protikorupční strategií: 
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15. Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí 
                                                                                                           Ing. Eva Horníčková
                                                                                                          Termín: do 30.6.2013

částečně plněno – Dotazník a  průvodní vysvětlující text  je zpracován.  Rozeslání 
dotazníku zajistí kancelář tajemníka v měsíci listopadu.  
Nový kontrolní termín – 11/2013 
 
 

 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

 
264/2011 Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII - 

Karlinky - Volgogradská - Americká 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému 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: 10/2012 
d) před podepsáním smlouvy odbor technické správy veřejného majetku zajistí 
    odsouhlasení stavby nové komunikace s odborem strategie územní koncepce, a to     
    zejména s připravovanou změnou územního plánu. 

 
Vypustit ze sledování z důvodu neprovedení výstavby. 
 

870/2011 Rodinné domy - Hanychov, Irkutská - Charbinská - dopravní značení 

Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací    
    předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke  
    schválení 
                                                                                                                     KT: 10/2012 

Vypustit ze sledování z důvodu neprovedení výstavby. 
 

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. 

 

Vypustit ze sledování. Jedná se o trvalý úkol. 
 

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

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

 
7. Realizovat pravidelné osobní dotazníkové šetření se zaměstnanci MML v 
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rámci protikorupčních aktivit 
 
Vypustit ze sledování. (tento úkol byl zahrnut do bodu č. 15 – 337/2013 bod č. 15) 
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