
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

  

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 44/2013, 5/2013, 16/2013, 42/2013, 43/2013, 33/2013, 

55/2013, 50/2013, 61/2013 
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a s vypuštěním termínu kontroly: u usnesení č. 211/2012 - podán el. Poukaz. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci leden, únor, březen 2013 

 

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

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
4/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Hajerových  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit 
uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 48 měsíců s Šárkou Hajerovou a 
Jaroslavem Hajerem.  
                                                                                                                                 T: ihned 

 
 

6/2013 Žádost o vydání historického majetku města - Česká republika - Armádní 
Servisní, příspěvková organizace 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, podniknout příslušné 
kroky směřující k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví města. 

             T: neprodleně 
 

7/2013 Žádost o vydání historického majetku města - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, podniknout příslušné 
kroky směřující k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví města. 

             T: neprodleně 
 

8/2013 Žádost o vydání historického majetku města - Pozemkový fond České 
republiky 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, podniknout příslušné 
kroky směřující k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví města. 

             T: neprodleně 
 

9/2013 Žádost o vydání historického majetku města - Ministerstvo obrany České 
republiky 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, podniknout příslušné 
kroky směřující k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví města. 

             T: neprodleně 
                                                                           

13/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s Equa bank, a. s., IČ: 
47116102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8. 
                                                                                                               Termín: neprodleně
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14/2013 Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města 
Liberec 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, začlenit schválené prostředky do nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

      Termín: 31.3.2013
 

10/2013 Předkupní právo k pronajatým nemovitostem - Mediační agentura ČR, 
s.r.o. 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, schválené předkupní právo včetně inflační 
doložky začlenit do schválené nájemní smlouvy ze dne 4.12.2012.  

             T: neodkladně
 

18/2013 Aktualizace indikativního seznamu a finančního plánu IPRM Liberec - 
zóna "Lidové sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu a 
finančního plánu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace. 

                      T: ihned 
 

20/2013 Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020      

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zahájit realizaci aktualizace strategie.  

                      T: ihned 

 
 
 
 

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

251/2012 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s obecně prospěšnou společnosti Člověk v tísni dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
                                                                                                                        T: neprodleně 

 
 

294/2012 Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace Rochlice - kamerový 

systém“ 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis Podmínek Rozhodnutí o 
přijetí dotace. 

                                                                                                                          T: prosinec 2012
 

249/2012 Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním 

žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 
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Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
 
1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2013 částku ve výši 
      1.159.930,- Kč 
2. zajistit uzavření dodatků s žadateli o poskytnutí dotace na provozní náklady na 
      stravování. 
                                                                                                                    T: prosinec 2012

 

250/2012 Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření smluv a dodatku o poskytnutí 

dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 

zřizovatelem není Statutární město Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
 
1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství a kultury pro rok 2013 částku ve výši 
      721.500,- Kč 
2. zajistit uzavření smluv s žadateli o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol 
                                                                                                                    T: prosinec 2012

 
 

177/2012 Uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním 
městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S 
group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. a bezplatném 
převodu víceúčelového sportovního hřiště na Statutární město Liberec dle 
této smlouvy 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 
                                                                                                                        T: neprodleně 

 
 
 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

16/2013  Návrh zadání 70. změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu 
pořizování 70. změny územního plánu města Liberec. 
                                                                                                               Termín: neprodleně 

 
Změna je závislá na projednávání návrhu územního plánu Liberec.  
Nový kontrolní termín - 10/2013 
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Částečně jsou splněna usnesení: 
 

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 

 
Úkol částečně splněn - vypsáno VŘ do 8.4.2013 - podle výsledků bude plněno dál 
nový kontrolní termín - 09/2013  

 
 
 
 
 

 

 
Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  

 
211/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Pavla Vykoukala 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
zajistit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 98 měsíců s panem Pavlem 
Vykoukalem. 
                                                                                                                                 T: ihned 

Vypustit ze sledování (podán el. platební poukaz) 
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V měsíci ú n o r u 2013 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
12/2013 Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva  

Uzavření dodatku k plánovací smlouvě 

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

                                                                                                                       T: 02/2013

 
34/2013 Nové názvy ulic 02/2013 

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

             T: neprodleně 
 

3/2013 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, 
příspěvkové organizace 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis schváleného dodatku č. 1 ke 
zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace a 
předat podepsaný dokument řediteli příspěvkové organizace. 

                  T: 02/2013
 

11/2013 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Naděje 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s občanským sdružením Naděje. 
                                                                                                                          T: únor 2013 

 
32/2013 Poskytnutí příspěvků o. s. Naděje a o. p. s. Návrat 

1. Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis smlouvy s o. s. 
Naděje a s o.p.s. Návrat 

                   

 
23/2013 
 
 
 
 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 milionů Kč u České 
spořitelny, a. s. - Dodatek č. 3 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě. 

        Termín: 1.3.2013

                                                                                              
26/2013 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 s Equa bank, a.s., IČ: 
47116102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8. 
                                                                                                               Termín: neprodleně 
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32/2013 Poskytnutí příspěvků o. s. Naděje a o. p. s. Návrat 

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit navýšení 
rozpočtové položky 5169 nákup sociálních služeb pro liberecké občany v rámci 
nejbližšího rozpočtového opatření. 

             T: neprodleně 
 

36/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2013

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

    Termín: neprodleně
                                                                                                       

29/2013 Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu CPI Alfa, a. s. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat trojstranné smlouvy na zřízení a 
zrušení věcného břemene a zřízení a zrušení předkupního práva. 

             T: neprodleně 
 

34/2013 Nové názvy ulic 02/2013 

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

                                                                                                                         T: neprodleně
 

17/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na 
projekt "Bazén Liberec" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis předmětného dodatku dotační 
smlouvy. 

               T: únor 2013
 

39/2013 Jednací řád Zastupitelstva města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jeho vydání a zveřejnění na 
webových stránkách města.         
                                                                                                                      T: bezodkladně

 
 
 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
293/2012 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků v IPRM Liberec - Atraktivní

a kvalitní život v Liberci 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis předmětného dodatku. 
                                                                                                                            T: prosinec 2012 
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126/2011 SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností 

a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) 

- IOP 06 - přijetí dotace a realizace projektu 

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
      zrealizovat projekt „Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a 
      podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 
                                                                                                                 Termín: 31.12.2011 

 
SPLNĚNO - projekt zrealizován dle podmínek dotace a studie proveditelnosti. Akceptace 
proběhla k 31.1.2013. Vyúčtování dotace - monitorovací zpráva odeslána. 
 

2. Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru ekonomiky, 
      zajistit alokaci finančních prostředků na financování (spoluúčast) a následný 
       provoz projektu „Technologické centrum IOP 06“ při sestavování rozpočtů SML v      
      letošním roce i v následujícím období (letech) 
 

SPLNĚNO - projekt ze strany SML zaplacen. 
 

246/2012 Prodej pozemků v areálu letiště Liberec - schválení ceny a formy prodeje

2.   Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrhy na strategické 
      změny územního plánu za účelem přípravy záměrů prodeje nemovitého majetku. 

 

 
 

 
   

Částečně jsou splněna usnesení: 
  

33/2013 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na 
projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
výšina“ 

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

                     T: ihned 

Částečně splněno, nový kontrolní termín - 04/2013 
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V měsíci b ř e z n u 2013 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
47/2013 Úprava cen budov čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1 a čp. 318, ul. 

Věkova, Liberec 14 - výběrová řízení 

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

            T: neprodleně 
 

48/2013 Úprava cen budov a pozemků 

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

            T: neprodleně 

 
49/2013 Snížení cen  pozemků - výběrová řízení 

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

            T: neprodleně 

 
53/2013 Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu 

"Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina"

Martinu Lukášovi, náměstkovi primátorky, zajistit zveřejnění dokumentu. 

            T: neprodleně 

 
54/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické 

ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ" 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

          T: březen 2013 
 

30/2013 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, s rozhodnutím 
zastupitelstva města seznámit ředitelku mateřské školy. 

          T: březen 2013 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
44/2013 Odpis nákladu za havárii na vodovodu 

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

Chybějící faktura od SČVK,a.s., a podklady (odečty) od majitelů nemovitostí, nový kontrolní 
termín -  06/2013 
 

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
 

Proces je závislý na upravení příslušných dokumentací. Nový kontrolní termín - 09/2013 
 

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
 

Bude zpracován návrh zadání 71. změny, který bude předložen ke schválení ZM.  
Nový kontrolní termín - 06/2013. 
 

50/2013 Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, 
OLP/2594/2011 ze dne 31.10.2011 mezi Statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem (převod budov a pozemků za účelem zřízení a 
provozování HOSPICE) 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 1 k Darovací 
smlouvě. 
 

Průběžně plněno, nový kontrolní termín - 06/2013 
 

61/2013 Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05" 

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

 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín - 06/2013 
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Částečně jsou splněna usnesení: 
 
55/2013 Centrum aktivního odpočinku - dodatek č. 1 dotační smlouvy 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1. 

                     T: 03/2013
Částečně splněno, nový kontrolní termín - 04/2013 - v podpisovém procesu 
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