
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2013 

 

Zpracoval: Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

  

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 187/2013, 276/2013, 286/2013, 128/2013, 213/2013, 

254/2013, 283/2013, 44/2013, 272/2013, 176/2012, 149/2013, 227/2013, 229/2013, 16/2013, 259/2013, 

287/2013, 252/2013, 268/2013 a s vypuštěním termínu z kontroly u usnesení č. 256/2013. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci říjen, listopad, prosinec 2013 

  

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

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
223/2013 Rezignace člena kontrolního výboru Mgr. Jaroslava Tauchmana 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena 
kontrolního výboru. 
                                                                                                                   Termín: neprodleně

 
129/2013 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 

Kulturního fondu SML pro 1. kolo 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení 

schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 
                                                                                                                   T: říjen 2013 

 
191/2013 Oprava usnesení 

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

                  T: 10/2013

 
193/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu 

v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“             

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

                  T: 10/2013

 
194/2013 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání 

nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ 

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

                 T: 10/2013 
 

195/2013 Lázně - schválení Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060 
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Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku 
smlouvy. 

                  T: 10/2013

 
214/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 

"Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“

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

                  T: ihned

 
215/2013 Oprava usnesení 

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

             T: neprodleně 
 

216/2013 Aktualizace složení Řídících výborů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
a IPRM  Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci                  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace 
složení Řídících výborů IPRM poskytovateli dotace.  

        T: Neprodleně 
 

219/2013 Podání dotační žádosti – „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská“ 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
podat žádost  o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

         T: neprodleně 
 

204/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD 
Liberec, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit příslušné pověření a 
informovat akciovou společnost ČSAD Liberec.  
                                                                                                                  T: neprodleně

 

205/2013 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit příslušné pověření a 
informovat akciovou společnost Krajská nemocnice Liberec.  
                                                                                                                  T: neprodleně

 

225/2013 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti 
Teplárna Liberec, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit příslušné pověření a 
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informovat akciovou společnost Teplárna Liberec, a. s. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 

226/2013 Návrh na jmenování člena dozorčí rady Dopravního podniku měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., o navržení Ing. Václava Podzimka, 
Puškinova 53, Liberec 24, do funkce člena dozorčí rady společnosti. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 

183/2013 Způsob financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města 
Liberec v období 2014 -2016 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
rozdělení 10% schváleného příspěvku do sociálních služeb do rozpočtu Fondu zdraví 
a Fondu prevence dle důvodové zprávy. 
                                                                                                                   T: říjen 2013 
 

207/2013 Prodej pozemku 

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

 

208/2013 Prodej podílu na pozemku stavebním 

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

 

209/2013 Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 

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

 

210/2013 Záměr prodeje pozemků 
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

        T: neodkladně 
 

211/2013 Vrácení historického majetku – p.p.č. 869 a p.p.č. 870, k. ú. Cetenov 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Souhlasné prohlášení dle 
schválené přílohy.    
                                                                                                                 T: neodkladně 

 

220/2013 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2013 na pravidelnou sportovní 



5 
 

činnost dětí a mládeže 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec 
                                                                                                                  T: neprodleně 

 
228/2013 Návrhy k pořízení 72. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit písemné informování 
žadatelů o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: neprodleně
 

147/2013 Přijetí daru – p.p.č. 1354/3  v k. ú. Vesec u Liberce  

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

               KT: 10/2013
 

150/2013 Povodňové škody na komunikacích – červen 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
 

151/2013 Zajištění Skalního masivu ul. Svobody  

Přijetí dotace 

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

               KT: 10/2013
 

181/2013 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“ zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu.  

               KT: 10/2013
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

213/2013 Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis dodatku 
statutárním zástupcem SML a předání dodatku poskytovateli dotace. 

       T: bezodkladně

Čeká se na podpis druhou stranou. Nový kontrolní termín - 02/2014 
 

227/2013 Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

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

Termín: neprodleně
Ve výběrovém řízení byl vybrán projektant, se kterým je podepsána smlouva o dílo. 
V současné době projektant zpracovává návrh 71. změny. Nový kontrolní termín  - 
04/2014. 
 

229/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků 
projednání a návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu 
Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu územního plánu jednat v souladu s doporučením zastupitelstva 
města a informovat zastupitelstvo města v případě, že nebude možné doporučení 
vyhovět. 

Termín: neprodleně
Průběžně plněno. Nový kontrolní termín - 09/2014. 

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně splněna 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 
 
Průběžně plněno v souladu s nově pořizovaným územním plánem. 
Nový kontrolní termín - 09/2014. 
 
 
 

 

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
44/2013 Odpis nákladu za havárii na vodovodu 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zajistit zpracování vyúčtování 
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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. 
 

Čeká se na vyúčtování vody za r. 2013. Nový kontrolní termín - 06/2014 
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V měsíci  l i s t o p a d u 2013  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
218/2013 Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“      

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, podat 
žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu. 
                                                                                                                       T: 11/2013

 
255/2013 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný 

plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

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

             T: neprodleně 
 

257/2013 „Volnočasové plochy Liberec I.“ - podání dotační žádosti 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit podpis příslušných partnerských smluv 
2. podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu. 

             T: neprodleně 
 

231/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti FinReal 
Liberec, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit příslušné pověření a 
informovat společnost FinReal, a. s. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 

232/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti 
Autocentrum Nord, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit příslušné pověření a 
informovat společnost Autocentrum Nord, a. s.. 
                                                                                                                  T: neprodleně

 

233/2013 Výkup pozemku 

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

 

234/2013 Nabytí pozemku formou daru 

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



9 
 

235/2013 Prodeje pozemků 

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

 

236/2013 Prodej objektu a pozemku 

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

 

237/2013 Záměr prodeje pozemků 

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

 

238/2013 Budoucí prodej pozemku 

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

239/2013 Záměr směny pozemků 

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

 

248/2013 Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Potravinová banka Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy 
s občanským sdružením Potravinová banka Liberec dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 
                                                                                                                           T: ihned

 

242/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2013

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

    Termín: neprodleně
 

243/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013

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

    Termín: neprodleně
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
152/2013 „Parky Lidové sady II.“ - Dodatek č. 1 dotační smlouvy 

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

                                                                                                                                        T: ihned
 

153/2013 Dodatky k dotačním smlouvám 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušných dodatků 
dotačních smluv. 
                                                                                                                                  T: 09/2013 

 

197/2013 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 

„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 
                                                                                                                       T: 09/2013
 

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

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

  

206/2013 Úrokové zajištění dluhopisu - informace o aktuálním stavu a nabídce 
České spořitelny, a. s. 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit přípravu příslušné smluvní 
dokumentace a její předložení zastupitelstva města. 
                                                                                                      Termín: 28. 11. 2013 
 

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

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

 
 

160/2013 Projednání návrhu na vypořádání námitek a připomínek k návrhu 

územního plánu Liberec ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

výboru pro rozvoj a územní plánování projednat návrh na vypořádání námitek a 
připomínek podaných k návrhu územního plánu Liberec dle podkladů, které byly 
předány členům výboru dne 7.8.2013 a doplněny 15.8.2013 a 3.9.2013. Námitky a 
připomínky ve výboru budou projednány tak, aby určený zastupitel doporučení 
výboru mohl zpracovat a následně předložit k projednání v RM 17.9.2013 a následně 
v ZM 26.9.2013. 
                                                                                                     Termín: do 16.9.2013 
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Částečně jsou plněna usnesení: 
 
187/2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2013 

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

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

     T: listopad 2013 

Žadatel o dotaci (předseda obč. sdružení D.R.A.K.) se dostavil k podpisu 
dotační smlouvy až 30. prosince 2013. Nový kontrolní termín – 03/2014 

 

 
254/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt  

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

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

         T: neprodleně 
Čeká se na podpis druhé strany. Nový kontrolní termín - 02/2014 

 
 
 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
259/2013 Vydání 67. změny územního plánu města Liberec – ZZSLK 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. aby zajistil oznámení o vydání 67. změny územního plánu města Liberec ve 

smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2. aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 
                                                                                                    Termín: neprodleně 

Jsou zajišťovány činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Nový kontrolní termín - 02/2014. 
 

  

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

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

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit kapitalizaci části dluhu 
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společnosti SAJ, a. s. 
                                                                                                              T: neprodleně
 
3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku č. 2. 
                                                                                                                                    
                                                                                                              T: neprodleně

Jakmile bude kapitalizace provedena - provedeny v dodatku případně některé 
změny. Dodatek je vytištěný a čeká se na projednání s právníky. 
Nový kontrolní termín – 03/2014 
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V měsíci  p r o s i n c i  2013 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
156/2013 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 

Kulturního fondu SML pro 2. kolo 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
b)  zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení 

schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 

       T: prosinec 2013 

 
277/2013 Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy 

Liberec, příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
zajistit podpis majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec 
primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou. 

            T: neprodleně 

 
258/2013 Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na 

Dodávku tepelné a elektrické energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012    

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce, zajistit podpis příslušné smlouvy. 
                                                                                                                     T: 12/2013 

 
240/2013 MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v ul. Radostná v k. ú. Vesec u 

Liberce jeho následný prodej SVS, a. s.         
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávních 
operací pod body 1. a 2. zastupitelstvem města, uzavřít příslušnou darovací a kupní 
smlouvu.  
                                                                                                            Termín: 12/2013 

 
284/2013 Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v 

IPRM  Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci      

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace 
indikativního seznamu tématického IPRM poskytovateli dotace.  

 

260/2013 Delegace obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit příslušné pověření a 
informovat společnost DPMLJ, a. s. 
                                                                                                                 T: 13.12.2013

 

274/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna 
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Liberec, a.s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
zajistit příslušné pověření a informovat společnost Teplárna Liberec, a.s. 
                                                                                                                 T: neprodleně

 

90/2013 Přijetí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva vnitra ČR 

      Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit splnění podmínek pro čerpání  
      a vyúčtování poskytnuté dotace.       
                                                                                          T: 31.12.2013

 

246/2013 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis schváleného 
dodatku č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a předat 
podepsaný dokument ředitelce příspěvkové organizace. 
                                                                                                                     T: 12/2013 

 

247/2013 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy o 
poskytnutí příspěvku s obecně prospěšnou společností FOKUS Liberec dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
                                                                                                                     T: 12/2013 
 

 
267/2013 
 

Prodej podílu na pozemku stavebním 

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

           T: neodkladně
 

269/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách s manželi Puchýřovými 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, uzavření 
dohod o splátkách s lhůtou splatnosti 39 měsíců s paní Kateřinou Puchýřovou 
 a Tomášem Puchýřem 
.      
                                                                                                           T: prosinec 2013

 

271/2013 Uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, 
OLP/2594/2011 ze dne 31. 10. 2011, uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Libereckým krajem (převod budov a pozemků za účelem 
zřízení a provozování HOSPICE) 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 k Darovací 
smlouvě. 
 

275/2013 Majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec 
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis nové majetkové 
přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
péče Liberec primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a předat podepsaný 
dokument ředitelce příspěvkové organizace. 

            T: 12/2013
 
 

278/2013 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2013 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
                                                                                                                T: neprodleně
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně 

proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a 
žadateli 

                                                                                                                    T: 12/2013 
 

220/2013 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2013 na 
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací. 

  T: prosince 2013 

 
245/2013 Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Liberec a Českou 

spořitelnou, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podepsání příslušné smluvní 
dokumentace. 
                                                                                                      Termín: 20.12.2013 

 
288/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 

2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
statutárního města Liberec za rok 2013. 
                                                                                                      Termín: neprodleně 

 
289/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 

2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
statutárního města Liberec za rok 2013. 
                                                                                                      Termín: neprodleně 
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290/2013 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 
2014 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na 
rok 2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zpracovat rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2014. 
                                                                                                      Termín: neprodleně 
 

 

250/2013 Uzavření dodatku plánovací smlouvy na prodloužení doby ke splnění 
podmínek pro uzavření darovací smlouvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit písemné informování 
žadatele  -  společnosti THANO, spol. s r.o., IČ: 27326128, o přijatém usnesení 
zastupitelstva města Liberce. 

                T: 12/2013
 

143/2013 Rezignace náměstka primátorky 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit poskytování odměny při 
ukončení funkce panu Lukáši Martinovi v souladu s § 75 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
                                                                                                               T: 12.12.2013 

  

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
247/2012 TSML, a. s. - záměr prodeje společnosti 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. zveřejnit záměr na webu SML, ve Zpravodaji a inzerátem v odborném tisku 

                                                                                       Termín: 31.12.2012 
 

 

141/2013 Nové názvy ulic 5/2013 

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

                                                                                                                             T: neprodleně
 

 
 

 
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
283/2013 Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ 

do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“                                                        

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení aktualizace 
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indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace.  
                                                                                                                  T: neprodleně

Po dohodě s poskytovatelem dotace bude součástí aktualizace indikativního seznamu 
TOP projektů, která bude předložena na lednové ZM. Nový kontrolní termín - 
02/2014 

 
272/2013 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 

10/12/2009 mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, 
s. r. o. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou 
jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. 
r. o. 
                                                                                                                  T: neprodleně

Bylo předáno na S Group – čeká se na podpis. 
Nový kontrolní termín – 02/2014 

 
252/2013 Majetkoprávní operace pro akci „Bezbariérová trasa č. 1 úsek radnice – 

Krajská nemocnice Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
po schválení „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ zastupitelstvem města 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, mezi Krajskou nemocnicí 
Liberec, a. s., se sídlem Husova ul. 10, 460 63 Liberec, IČ 27283933 a statutárním 
městem Liberec.   

T: 12/2013 - kontrolní

Připraveno k podpisu. Nový kontrolní termín – 02/2014 

 
287/2013 Vydání 68.A změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. aby zajistil oznámení o vydání 68.A změny územního plánu města Liberec ve 

smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2. aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

    Termín: neprodleně

Jsou zajišťovány činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Nový kontrolní termín – 02/2014 

 

268/2013 Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská SVS, a.s.       

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní 
operace  zastupitelstvem města,  uzavřít  příslušnou  kupní smlouvu.  
                                                                                                             Termín: 12/2013 

Nový kontrolní termín – 01/2014 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
128/2013 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit převod finančních 
prostředků pro ZOO Liberec a vypsání podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci 
nákladních výtahů v DFXŠ Liberec. 

                                                                                                                               T: neprodleně
 

Agenda přešla od ledna 2014 na odbor majetkové správy. 
Nový kontrolní termín – 04/2014 

 
 

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

ULB/6660/01/05 

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

 
Dohoda s ČS uzavřena nebyla. Nový kontrolní termín - 28.2.2014 
 
 

  
 
 

 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
276/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 

příspěvkových organizací 

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

       T: prosinec 2013

Nesplněno, Nový kontrolní termín – 01/2014 
 
 

  
286/2013 Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 

zřizovatelem není Statutární město Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
po schválení finanční částky 669.500,- Kč ve výdajové části rozpočtu odboru školství 
a kultury pro rok 2014 zastupitelstvem města Liberec, zajistit podepsání dodatků ke 
smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy s Mateřskou školou 
DOMINO s.r.o., IČ 28709381, s II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 a 
s Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského, IČ 44223897. 

           T: prosinec 2013 
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Nesplněno, nebyla dostupná schválená příloha usnesení ZM Rozpočet 2014 (při 
schvalování došlo ke změně výše poskytnuté finanční částky ve výdajové části rozpočtu 
odboru PO). Nový kontrolní termín – 03/2014 
 

256/2013 Dodatek č. 3 k dotační smlouvě projektu „Praktické ověřování získaných 
znalostí na libereckých ZŠ“ (CZ.1.07/1.1.22/01.0026) 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky města, zajistit podepsání dodatku 
předmětné smlouvy. 
                                                                                                                         T: 12/2013 

Nesplněno, vypustit ze sledování – projekt byl ukončen k 30.11.2013 – nemohlo dojít 
k podpisu. 
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