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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
březen 2013 

V měsíci  b ř e z n u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
65/2013 Založení projektů "Bezpečný přechod 2012"  

1. Liberec - Zhořelecká 

2. Liberec - Sokolská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření Smlouvy o 

spolupráci s ŘSD, před jejím uzavřením předložit tento návrh ke schválení radě města 
                                                                                                                           KT 03/2013 

 
118/2013 „Bánskobystrická - Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

 majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu se společností Magna Exteriors & Interiors 
(Bohemia), s.r.o.  

                                                                                                        KT: 03/2013 - kontrolní 
 

146/2013 "Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 

zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy akce „Lokalita Lesní 
ulice - oprava komunikací“ v rozsahu ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, Škroupovy, 
Sukova náměstí, části Purkyňovy a Zborovské prostřednictvím externí firmy - 
společnosti VYBER, s.r.o., se sídlem Venušina 3, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ: 
27261972 

                                                                                                                             T: 03/2013 
 

147/2013 "Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 

zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy akce „Lokalita Lesní 
ulice - oprava komunikací“ v rozsahu ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, Škroupovy, 
Sukova náměstí, části Purkyňovy a Zborovské prostřednictvím externí firmy - 
společnosti VYBER, s.r.o., se sídlem Venušina 3, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ: 
27261972 
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                                                                                                                             T: 03/2013
  

148/2013 Havarijní opravy schodišť 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Havarijní opravy schodišť“ 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: 03/2013 

 
  

149/2013 Oprava komunikace Jedlová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Oprava komunikace Jedlová“ 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: 03/2013 

 
150/2013 Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
„Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu“ 

                                                                                                                             T: 03/2013 

 
151/2013 "Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná" - dodatek k SOD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit a uzavřít dodatek č.     
      1 ke smlouvě o dílo - ukončení smluvního vztahu dohodou na vypracování      
      Projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání      
      příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita      
      Žitná“ se společností MAXI Group, s.r.o., IČ: 24220299, Slavníkova 2357/9, 169      
      00 Praha 6 a následně s právní legislativou uzavřít dodatek č. 1 ukončení smlouvy o     
      dílo 

                
152/2013 Smlouva o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA 

Machnín - Chrastava úsek 0,000 - 0,771 “ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
a) Smlouvu o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín 

-  Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ předložit zastupitelstvu Statutárního města 
Liberec ke schválení 

                                                                                                                         T: 03/2013 
b) Smlouvu o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín 

- Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ před podpisem předložit odboru právnímu a 
veřejných zakázek ke schválení 

                                                                                                                         T: 03/2013 
Splněno - U podpisu. 
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153/2013 Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky 

zařízení distribučního zařízení „Nová Pastýřská“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy“ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu se se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035

                                                                                                    KT: 03/2013 - kontrolní 
Splněno - U podpisu. 

 
155/2013 "Bezpečný přechod 2012" 

1. Liberec - Zhořelecká 

2. Liberec - Sokolská souhlas se stavbou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření „Smlouvy o 
právu provedení stavby“ a to mezi SML a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro akce 
bezpečný přechod (1) Liberec - Zhořelecká, (2) Liberec - Sokolovská 
                                                                                                                          KT: 03/2013 

 
156/2013 Základnová vysílací stanice pro síť TETRA (BTS), 

Pořízení znaleckého posudku na vybrané dodávky a služby realizované 

společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

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

 
185/2013 Servis světelných signalizačních zařízení včetně nákupu materiálů ve 

městě Liberci po převzetí správy světelných signalizačních zařízení  

Bc. Davidovi 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 příslušných smluvních dokumentů. 

    Termín: neprodleně
 

186/2013 Servis veřejného osvětlení včetně nákupu materiálů ve městě Liberci po 
převzetí správy veřejného osvětlení  

Bc. Davidovi 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 příslušných smluvních dokumentů 

    Termín: neprodleně
 

187/2013 Dodatek o smlouvě o zpracování znaleckého posudku na vybrané 
dodávky a služby realizované společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek 
& Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření dodatku příslušné smlouvy. 

    Termín: neprodleně
 

 
188/2013 Zamítnutí návrhu společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., na vydání 

předběžného opatření a vydání majetku města Liberec v souvislosti 
s ukončením smluvního vztahu se společností ELTODO - CITELUM, 
s.r.o. 

Bc. Davidovi 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 provedení všech procesních a jiných 
vhodných kroků směřujících k převzetí majetku města Liberec, který byl přenechán 
společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., do nájmu a správy na základě zaniklé smlouvy 
uvedené v bodě 1. tohoto usnesení. 

    Termín: neprodleně
 

197/2013 „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ - zpracování PD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k 

realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ zajistit odeslání výzvy 
k předložení „návrhu smlouvy o dílo“ na realizaci výše uvedené akce firmě Ing. 
Zbyněk Nýdrle, IČ: 61316733, U Sila 1328, 463 11 

                                                                                                                             T: 03/2013 
 

228/2013 Podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z Fondu 
Asekol 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podání 
přihlášky do Grantového řízení - žádost o příspěvek z „Fondu Asekol.“ 
                                                                                                                          T: 29.3.2013 

 

229/2013 Pilotní projekt preference autobusů DPMLJ, a.s. na křižovatkách 
v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné 
stanovisko s realizací Pilotního projekt preference autobusů DPMLJ, a.s. na křižovatkách 
v Liberci.          
                                                                                                                       T: 03/2013 

 

232/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol, s.r.o. 
                                                                                                                          T: 31.3.2013 

 

233/2013 Provedení kácení 1 kusu havarijní lípy ve stromořadí v ulici Masarykova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Zajistit veškeré administrativní kroky mezi Statutárním městem Liberec a odborem 
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životního prostředí Magistrátu města Liberec, aby mohlo dojít k pokácení lípy v 
havarijním stavu se sníženou provozní bezpečností 

                                                                                                                       T: březen 2013
 

234/2013 Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy, provozu 
a údržby hřbitovů v roce 2012, poskytnuté Technickým službám města 
Liberec, a.s. 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit vyúčtování dotace poskytnuté 
Technickým službám města Liberec, a. s., na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů 
za rok 2012 do zastupitelstva města.  

               T: 28.3.2013 
 

1018/2013 Změna usnesení číslo 846/12 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit návrh vnitřní směrnice pro 
projektové řízení.  

                            

                                                                                                               T: do 31.3.2013 
 

237/2013 Návrh na úpravu platu ředitele Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání nového 
platového výměru řediteli Městské policie Liberec. 

                                                                                                                  T: neprodleně 
 

192/2013 Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na 
služby - servis a opravy služebních vozidel 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 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: do 18.3.2013 

 
43/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního,
 
11. Zajistit termín jednání mezi SML a Intermou, a. s. 

           T: březen 2013 
 

133/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 3 měsíce: 
     s Hušlovou Jaroslavou 
                                                                                                                  T: březen 2013 

 
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
     s Matysovou Márií, Havránkovou Marií, Mrázkovou Irenou, Petko Petkovem     
     Dimitrovem, 
     náhradníky: Hojdová Jiřina, Ropek Václav 
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                                                                                                                       T: březen 2013
      p. Dimitrov odmítl přidělený byt 
 

3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
     s manželi Pavlíčkovými Jaromírem a Miloslavou, Hamanovými Josefem a Hanou,     
     Bláhovými Janem a Marií 
     náhradníky: manželé Hessovi Jiří a Božena a Radoušovi Stanislav (syn) a Hana     
     (matka) 
                                                                                                                       T: březen 2013

      Bláhovi odmítli přidělený byt (smlouva uzavřena s náhradníky - Hessovi) 
 

4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací 
    se Soukalem Josefem, Teichmanovou Kateřinou 
    náhradník: Milcová Andrea 
                                                                                                                       T: březen 2013
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 
     s Bartošovou Zuzanou 
                                                                                                                       T: březen 2013
 
6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 
     s Kubálkovou Ilonou 
                                                                                                                       T: březen 2013
  
7. Informovat paní Vackovou Evu o udělení výjimky v DPS 
                                                                                                                       T: březen 2013
                                                                                                         

 
226/2013 Rozšíření vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové 

organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.  

               T: 28.3.2013 
 

142/2013 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, odevzdat 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012 Řídícímu orgánu IOP. 
                                                                                                                             T: 03/2013 
 

184/2013 Centrum aktivního odpočinku - dodatek č. 1 dotační smlouvy  

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

                  T: 03/2013
 

215/2013 Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. - pověření 
řízením 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
toto pověření.  

                  T: 03/2013
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216/2013 IPRM Rochlice 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. Oznámit výsledky výzvy č. 7 poskytovateli dotací a jednotlivým žadatelům 
                                                                                                                             T: 03/2013 

 

218/2013 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci za rok 2012 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace 
IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012 ke schválení 
zastupitelstvu města.   

               T: 28.3.2013 
 

219/2013 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové 
sady“ za rok 2012 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace 
IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za rok 2012 ke schválení zastupitelstvu města.   

               T: 28.3.2013 
 

220/2013 Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního 
města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“ 

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, předložit ke schválení Zastupitelstvu města.  
                                                                                                                          T: 20.3.2013 

 

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

1. Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit odůvodnění účelnosti  
       veřejné zakázky pro výběrové řízení na dodavatele stavby do zastupitelstva města 

 

222/2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické 
ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci 
grantového ke schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                          T: 28.3.2013 

 

168/2013 Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML, a. s. 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 
2.  zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb „Poradenství v      
     souvislosti s přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec, a.s.,“     
     a výsledek předložit radě města ke schválení 
                                                                                                                            T: 03/2013

 

243/2013 Pozastavení výzev a poskytování dotací ze všech účelových fondů 
Statutárního města Liberec, zrušení usnesení RM č. 241/2013 
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Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
vyzvat tajemníky fondů, aby o této skutečnosti informovali předsedy správních rad 
fondů a žadatele, kterým již byly žádosti o dotaci přijaty.  

                      T: ihned 
 

172/2013 Majetkoprávní operace 

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

 

175/2013 Nevyužití předkupního práva - Alšova 1272, Liberec 1      

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit vypracování znaleckého posudku 
 

204/2013 Majetkoprávní operace 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a V. ke schválení 
zastupitelstvu města.  
                                                                                                                          T: 28.3.2013 

 

205/2013 Úprava cen budov čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1 a čp. 318, ul. 
Věkova, Liberec 14 -  výběrová řízení 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na úpravu cen nemovitostí a 
jejich prodej formou opakovaného výběrového řízení ke schválení zastupitelstvu.  

               T: 28.3.2013 
 

206/2013 Úprava cen budov a pozemků -  výběrová řízení 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na úpravu cen nemovitostí a 
jejich prodej formou opakovaného výběrového řízení ke schválení zastupitelstvu.  

                                                                                                                      T: 28.3.2013 
 

177/2013 Majetkoprávní operace - MO Liberec - Vratislavice n. N. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace 
pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu města. 

 
 

200/2013 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM 
k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj 
strážníků Městské policie Liberec 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat tuto zakázku v 
souladu s usnesením rady města. 

 

38/2013 Soudní spor žalobce Ondřeje Běly proti žalovanému SML a Bytovému 
družstvu Liberec 

1. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zajistit 
zaplacení finančních částek z rozsudků vyplývajících, tedy částky 114.384,- Kč a 
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úroky z prodlení v částce 149.013,30 Kč žalobci, dále náklady řízení žalobce ve výši 
84.612,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jana Vodičky a náklady řízení ve výši 5.467,- 
Kč státu - Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou (celkem 353.476,30 Kč) 

               T: 31.1.2013 
 

2. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zajistit 
uplatnění náhrady škody za průtahy v řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění 

                                                                                                                                T: 31.3.2013 
 

201/2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce společnosti Sportovní areál 
Liberec, s.r.o., - „Obnova kogeneračních jednotek“, prověření zadávací 
dokumentace a oprávněnosti námitky zájemce 

1. komisi pro veřejné zakázky, projednat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
„Obnova kogeneračních jednotek“ a vyjádřit se k námitce zájemce 

                                                                                                                         T: neprodleně
 

241/2013 Revokace usnesení RM č. 100/2013 a 101/2013 ze dne 5. února 2013 

jednotlivým gesčním náměstkům primátorky města, aby tuto informaci přednesli 
tajemníkům fondů, které náleží do jejich gesce. 
                                                                                                                                 T: ihned 

 

122/2013 Schválení záměru fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy 
nemocnice Turnov, s. r. o. 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit záměr fúze ke schválení 
zastupitelstvu města. 

 
183/2013 Odvolání a jmenování člena komise pro rozvoj a strategické plánování 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a 
jmenování člena nového. 

             T: neprodleně 
 

202/2013 Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2012 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

      Termín: 28.3.2013
 

209/2013 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, předložit materiál na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  
                                                                                                            Termín: do 28.3.2013

 

210/2013 Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51., 52. B, 55. a 
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56. územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  

                                                                                                            Termín: do 28.3.2012
 

236/2013 Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, 
projekt Advaita, projekt PROGAM 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na 3. zasedání 
zastupitelstva města.  

 

238/2013 Revokace usnesení č. 964/2012 „Odvod za porušení Smlouvy o 
bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05“ 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál k projednání 
v zastupitelstvu města. 

               T: 28.3.2013 
 

1021/2012 Pověření Mgr. Šárky Klímové k zastupování funkce ředitelky Základní 
školy, Liberec, Česká 354, Liberec 25 příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypsání řádného 
výběrového řízení. 

       T: březen 2013 
 

178/2013 Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvkové organizace, Ing. Aleny Routové dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění 

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

                      T: ihned 
 

179/2013 Změna usnesení - Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 
851/5, příspěvkové organizace a Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 
642, příspěvkové organizace 

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

             T: neprodleně 
 

180/2013 Určení mateřské školy ke vzdělávání dětí jiného zaměstnavatele 

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

             T: neprodleně 
 

176/2013 Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML - schválení 
seznamu vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení a schválení 
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aktualizovaného znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy

2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
- informovat představenstvo TSML, a.s., o vypsání veřejné zakázky „Poradenství v 
souvislosti s přípravou a realizací prodeje TSML, a.s.“, a o nutnosti, aby 
představenstvo TSML, a. s., zajistilo: 
 
1. poskytnutí veškeré součinnosti vítězi veřejné zakázky „Poradenství v souvislosti s 

přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec, a.s.“, při plnění 
jeho povinností 

      dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb, spočívající zejména v: 
- poskytnutí potřebných dokumentů a informací na žádost vítěze či jediného 

akcionáře společnosti, a  
- při přípravě a administraci dokumentů a zázemí pro právní a daňový audit 

Technických služeb města Liberec, a.s., ze strany zájemců o koupi, související 
komunikaci se zájemci o koupi a vyřizování jejich požadavků dle pokynů vítěze či 
jediného akcionáře 

 
Dle sdělení pana náměstka Lukáše Martina, je představenstvo spol. TSML, a.s. informováno 
 

  

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
138/10 Skládka Zlaté Návrší 

Zajišťování monitoringu  

vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, po dokončení rekultivace skládky 
Zlaté návrší a vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod zpracovat podmínky 
výběrového řízení na výběr zhotovitele monitoringu podzemních vod skládky Zlaté Návrší a 
předložit je ke schválení radě města 
                                                                                                                                T: 30.10.2011

Materiál předložen na 7.RM 2.4.2013 
 

167/2012 Plánovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava 

úsek 0,000 – 0,771 “ 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
d)   po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných plánovací smlouvou předložit 
      „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení 
                                                                                                                                  KT: 01/2013

 

782/2012 „Bánskobystrická - Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“ 

majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
předloženého návrhu „smluv“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů: 
 
1. Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 522/1 v k. ú. Rochlice, obec Liberec, 
       který je ve vlastnictví Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., 
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Splněno - u podpisu 
 

1002/2012 Dohledový server světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města 

Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. provedení připojení dohledu na všechny světelné křižovatky, které nejsou 
       připojeny do Dopravní ústředny 
                                                                                                                                T: 15.12.2012

 
2. prostřednictvím Dohledového serveru převzít kontrolu i nad ostatními světelnými 
       křižovatkami v momentě odpojení od Dopravní ústředny včetně nastavení 
       charakteru přenosu dat mez Dohledovým serverem a řadičem světelných křižovatek 
                                                                                                                                  T: 10.1.2013

 
121/2013 Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 

Městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí 

veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro 
rok 2013 

3.  Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy. 
                                                                                                                             T: bezodkladně 

         

35/2013 Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, 

Broumovská 847/7, Liberec 6 za období roků 2010 a 2011 

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

 
36/2013 Protokol z kontroly hospodaření Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88 za 

období roků 2010 a 2011 

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

 
37/2013 Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9 

za rok 2011 

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

 
  

  

 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

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

rozhodnutí o dalším postupu 

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

Průběžně plněno. Nový kontrolní termín - 06/2013 
 

151/2013 "Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná" - dodatek k SOD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. ve spolupráci s odborem právním a věřených zakázek zajistit schválením výjimky ze 
směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavření smluvního dokumentu na  zpracování 
projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného 
povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ se společností 
Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ: 61316733, U Sila 1328, 46311 dle důvodové zprávy 

                                                                                                                             KT 03/2013 
Průběžně plněno, viz usnesení RM č. 197/2013. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

161/2013 Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním 

a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Puškinova - zřízení 
chodníku a celoplošná oprava komunikace“ 

                                                                                                                          Termín: 03/2013
Probíhá hodnocení nabídek. Nový kontrolní termín - 04/2013 

 
196/2013 "Kunratická - zřízení chodníku" - Smlouvy o souhlasu s provedením stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, aby k 
akci „Kunratická - zřízení chodníku“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistil:  

 
1. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Miladou Polákovou, 

bytem Hrubínova, Liberec  

                     KT: 03/2013 
Připraveno k podpisu. Nový kontrolní termín - 04/2013 

 
2. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Jiřím Polákem, bytem 

Hrubínova, Liberec 

                     KT: 03/2013 
Připravováno. Nový kontrolní termín - 04/2013 

 
3. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 

                     KT: 03/2013 
Připravováno. Nový kontrolní termín - 04/2013 

  
4. podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný 

převod pozemkové parcely č. 1548/4, 1549, 1642 vše v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec 
na vlastnictví SML   

                     KT: 03/2013 
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Připravováno. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

5. uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Martinou Bartoňovou a 
Vilémem Bartoněm (SJM), bytem Kristiánov, Liberec  

                   KT: 03/2013 
Připravováno. Nový kontrolní termín - 04/2013 

      
6. uzavření „ Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a Tesco Stores ČR, a.s., 

IČO: 45308314, se sídlem Vršovická, 1527/68b, Praha 

                     KT: 03/2013 
Připravováno. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 
 

197/2013 „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ - zpracování PD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého „návrhu smlouvy o dílo“ zajistit oboustranný 

podpis příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce: zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci 
akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ 

                                                                                                                                   T: 03/2013 
Připravováno. Nový kontrolní termín - 04/2013 

 
233/2013 Provedení kácení 1 kusu havarijní lípy ve stromořadí v ulici Masarykova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2.   Zajistit kácení lípy bezprostředně po nabytí právní moci vydaného povolení ke kácení 

 
Čeká se na rozhodnutí. Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

  

            
 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

782/2012 „Bánskobystrická - Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“ 

majetkoprávní operace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení 
předloženého návrhu „smluv“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů: 

 
2.  Smlouvu o umožnění vstupu na pozemek p. č. 619/1 v k. ú. Dolní Hanychov, obec 

 
Projednává zpracovatel projektové dokumentace. Nový kontrolní termín - 05/2013 
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199/2012 Plnění podmínek kupní smlouvy č. j. 4/07/0409

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s odborem právním 
oddělením MML prověřit náležitosti a možnosti vyvázání ze smlouvy a předložit 
návrh řešení radě města ke schválení. 

                                                                                                        T: 7. schůze RM 2012 
Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 04/2013 
 

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

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, Jaroslavě Nývltové, 
pověřené zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, Bc. Davidu Novotnému, 
vedoucímu odboru správy veřejného majetku seznámit se schváleným pokynem 
ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti a zajistit aktualizaci zřizovacích 
listin tak, aby mohlo dojít k předání dokumentace k dotacím, které budou příspěvkové 
organizace odepisovat ve svém účetnictví. 
                                                                                                                Termín: 31.10.2012

Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 04/2013 
 

  
 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
103/2013 Petice za realizaci rekonstrukce hřiště při ZŠ Švermova 

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

               T: 03/2013
 

Částečně splněno, (rozpočtové opatření v dubnu 2013). Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

140/2013 Vypsání podlimitního výběrového řízení pro projekt "Rozvoj využití 
interaktivní techniky na ZŠ města Liberec" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného podlimitního výběrového řízení. 
                                                                                                                        T: březen 2013
 

Částečně splněno, (je vybráno, není vyhodnoceno). Nový kontrolní termín - 04/2013  

141/2013 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem nebytových 
prostor pro projekt „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města 
Liberec“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem 
prostor pro vzdělávání. 
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                                                                                                                        T: březen 2013
Částečně splněno. Nový kontrolní termín - 04/2013 

 
216/2013 IPRM Rochlice 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
2.  Vyhlásit výzvu č. 8 pro předkládání žádostí o podporu na regeneraci bytových domů     
      s alokací ve výši minimálně 20 mil. Kč z ERDF 
                                                                                                                              T: 03/2013 

Částečně splněno, (součinnost MMR). Nový kontrolní termín - 04/2013  

 
217/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských 

lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 6" v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"      

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 
                                                                                                                          T: neprodleně 
 

Částečně splněno, (před podpisem smlouvy). Nový kontrolní termín - 04/2013  

 
 

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

2.   Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit    
      vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby po     
      schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu „Revitalizace     
      vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ v zastupitelstvu města. 
                                                                                                                           T: 28.3.2013 
 

Částečně splněno, (vyvěšeno oznámení o zahájení VŘ). Nový kontrolní termín - 06/2013 

 
 
 
 
 
Nesplněna jsou usnesení: 

  
38/2013 Soudní spor žalobce Ondřeje Běly proti žalovanému SML a Bytovému 

družstvu Liberec 

3. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, uvolnit finanční 
prostředky ve výši 353.476,30 Kč z rezervy rozpočtu SML a zařadit toto do 
nejbližšího rozpočtového opatření. 
                                                                                                                  T: 31.3.2013 

Zatím nesplněno - rozpočtové opatření se chystá na duben 2013.  
Nový kontrolní termín - 04/2013                                                                  
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213/2013 Navýšení kapacity Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení.      
                                                                                                                  T: neprodleně

Revokace usnesení RM č. 213/2013 bude opětovně předložena do RM dne 16.4.2013. 
 
 

176/2013 Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML - schválení 
seznamu vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení a schválení 
aktualizovaného znění zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy 

2. Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky,  
 

-  informovat představenstvo TSML, a.s., o vypsání veřejné zakázky „Poradenství v     
   souvislosti s přípravou a realizací prodeje TSML, a.s.“, a o nutnosti, aby     
   představenstvo TSML, a. s., zajistilo: 

 
    2. uzavření Smlouvy o důvěrném zacházení s informacemi 

                                                                                                   T: bez zbytečného odkladu
 
     -  předat návrh Smlouvy o důvěrném zacházení s informacemi představenstvu      
        TSML, a.s. 
                                                                                               T: bez zbytečného odkladu

Dle sdělení pana náměstka Lukáše Martina je potřeba znovu projednat, v této podobě je 
usnesení nesplnitelné. Nový kontrolní termín - 05/2013 
 
 
 
 
  

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
 

575/07 Optimalizace stravování ve školských zařízeních 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
ve spolupráci s odborem rozvojových projektů připravit návrh sítě rozmístění 
centrálních kuchyní a k nim příslušných spádových výdejen. 

                 T: 03/08
 
Nesplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nový kontrolní termín - 03/2015 
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