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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 1000/2013, 1027/2013, 1035/2013, 942/2013, 
735/2013, 547/2013, 911/2013, 337/2013 – bod č. 15, 809/2013, 872/2013 – bod č. 2, 633/2013 – bod č. 
2, 1038/2013, 113/2013, 642/2013, 628/2013 – bod č. 2, 226/2012, 48/2012, 318/2013, 531/2013, 
541/2013, 675/2013. 
  
Vypustit ze sledování je navrženo u usnesení č. 611/10 - bude řešeno na odboru sportu a cestov-
ního ruchu, 296/2012 - úkol bez priority. Soustředění na prodej TSML, a. s.., 742/2013 - řešeno 
na odboru správy veřejného majetku 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
listopad a prosinec 2013 

V měsíci l i s t o p a d u  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
847/2013 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče 

Liberec, příspěvkové organizace 

panu Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

      T: 28.11.2013
 

848/2013 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

    T: 28. 11. 2013
 

856/2013 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.        
                                                                                                           T: 28. 11. 2013 

 
857/2013 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.        
                                                                                                         T: 28. 11. 2013 

858/2013 MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v ul. Radostná v k. ú. Vesec u 
Liberce a jeho následný prodej SVS, a. s.                 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní 
operace ke schválení zastupitelstvu města. 

           T: 11/2013
 

888/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 
2013    

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 28. 
11. 2013 ke schválení. 

 

889/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 
2013   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového 
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opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 28. 
11. 2013 ke schválení. 

 

890/2013 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního 
města Liberec  za  období  leden - říjen 2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne 28. 11. 2013.  

 

891/2013 Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Liberec a Českou 
spořitelnou a.s. 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení do 
nejbližšího zastupitelstva města. 

                                                                                                      Termín: 28. 11. 2013
 

913/2013 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 města, předložit předmětnou smlouvu ke 
schválení zastupitelstvu města. 

      T: 28.11.2013
 

916/2013 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, předložit dodatek 
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města. 

      T: 20.11.2013
 

917/2013 Volnočasové plochy Liberec I.“ - podání dotační žádosti 

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

    T: 28. 11. 2013
 

919/2013 Rezignace členky výboru pro rozvoj a územní plánování Bc. Zuzany 
Kocumové a jmenování nové členky Pavly Haidlové 

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

                                                                                                   Termín: do 28.11.2013
 

920/2013 Vydání 67. změny územního plánu města Liberec – ZZS LK 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu 
„Vydání 67. změny územního plánu města Liberec – ZZS LK“ k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

                                                                                                 Termín: do 28. 11. 2013
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922/2013 Darovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – 
Chrastava úsek 00,000 – 0,771 “ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,      
 

1. darovací smlouvu „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava 
úsek 0,000 – 0,771“ předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke 
schválení; 

           T: 11/2013
 

943/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti 
FinReal Liberec, a.s. 

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

    T: 28. 11. 2013
 

944/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti 
Autocentrum Nord, a. s. 

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

    T: 28. 11. 2013
 

945/2013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

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

    T: 28. 11. 2013 
 

946/2013 Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 
2014 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na rok 2014 
zastupitelstvu města na vědomí. 

    T: 28. 11. 2013
 

951/2013 Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Potravinová banka 
Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

      T: 28.11.2013
 

713/2013 Rezignace PaedDr. Vladimíra Bůty na funkci ředitele Základní školy, 
Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit zveřejnění 
konkurzu dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 
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  T: listopad 2013 

 
852/2013 Nové určení platu Ing. Jiřího Veselého, ředitele Základní školy, 

Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizace 

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

               T: ihned 
 

853/2013 Žádost Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace o navýšení 
neinvestičního příspěvku v roce 2013 

Mgr. Romanu Králi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
 

1. zařadit neinvestiční prostředky ve výši 900.000,- Kč do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření SML 2013 na ORG. 103397, Botanická zahrada Liberec, 
příspěvková organizace. 

                                                                            T: nejbližší rozpočtové opatření 2013

 

2. vyzvat písemně ředitele příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec 
k předložení:  

a) plánu hospodaření (příjmů a výdajů na 3 roky, z jaké položky rozpočtu pokryje 
zvýšený příspěvek)  

b) zdůvodnění, jakými operacemi došlo k stavu, kdy není investiční fond 
organizace krytý finančními prostředky 

c) návrhu vyvození odpovědnosti za výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
dle auditorské zprávy za rok 2012 k rozvahovému dni 31.12.2012 

                                                                                                           T: neprodleně
 

909/2013 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací 
dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace. 

 

910/2013 Platový výměr Mgr. Martina Mikuše, ředitele Základní školy, 
Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 

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

               T: ihned 
 

882/2013 Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých 
(pronájem teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění 
všech dodatků 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 15 
Smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z 
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roku 2001.   

      Termín: ihned
 

786/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního,
 
1.  Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu 
      s Vondráčkovou Naděždou,  

T: listopad 2013 
2.  Informovat paní Mládkovou Marcelu o udělení výjimky z pravidel v DPS    
  

T: listopad 2013 
3.  Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - 

jednotlivci: 
s Pavelkovou Jaroslavou, Holešovskou Alenou, Šemberovou Marií, 
Absolonovou Jiřinou, Kornovou Lidmilou, Petrnouškovou Janou, Koškem 
Zdeňkem,  

T: listopad 2013 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – 

upravitelné: s Braunem Martinem,  

T: listopad 2013 
 5.  Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů U Sila 
      s Večerníkovou Marií, Gáborovou Zdeňkou,  

 T: listopad 2013 
 
  6.  Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací – s paní Gregorovičovou  

  Květoslavou (výměna bytu)  

T: listopad 2013 
  7.  Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
        s Abrtovou Romanou, Bosákovou Kateřinou, Donnerovou Janou,  

T: listopad 2013 
  8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 
       s Hlouškem Petrem, 

T: listopad 2013 
  9. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 
       s Němcovou Ludmilou,  

T: listopad 2013 
10. Uzavřít smlouvu o výpůjčce - na byty se zvláštním režimem na Burianově      
      ulici 969 

T: listopad 2013 
 

839/2013 Majetkoprávní operace - Výkup pozemku 

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

T: 28. 11. 2013 
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840/2013 Majetkoprávní operace - Nabytí pozemků formou daru 

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

T: 28.11.2013 
 

841/2013 Majetkoprávní operace - Záměr směny pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zahájit další 
potřebné kroky vedoucí k realizaci směny pozemků.  

T: neodkladně 
 

842/2013 Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemků 

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

T: neodkladně 
 

843/2013 Majetkoprávní operace - Pronájem nebytových prostor 

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

T: neodkladně 
 

844/2013 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - věcná břemena 

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

T: neodkladně 
 

845/2013 Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

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

T: neodkladně 
 

846/2013 Nevyužití předkupního práva - Pekárkova 322, Liberec 15 - snížení 
nabídkové ceny 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit 
zpracování odpovědi žadatelům dle schváleného usnesení. 

T: neodkladně 
 

849/2013 Poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s Oblastní charitou Liberec dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě .  

T: neprodleně 
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850/2013 Jmenování členů Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování 

sociálních služeb regionu Liberec a schválení Statutu Řídící pracovní 
skupiny 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování členů Řídící 
pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec. 

T: neprodleně 
 

851/2013 Navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc PAPRSEK 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku příspěvkové organizace, paní Mgr. 
et Bc. Annu Vereščákovou. 

              T: ihned 
 

892/2013 Majetkoprávní operace - Prodeje pozemků 

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

      T: 28.11.2013
 

893/2013 Majetkoprávní operace - Prodej objektu a pozemku 

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

      T: 28.11.2013
 

894/2013 Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků 

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

      T: 28.11.2013
 

895/2013 Majetkoprávní operace - Budoucí prodej pozemku 

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

    T: 28. 11. 2013
 

896/2013 Majetkoprávní operace - Záměr směny pozemků 

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

    T: 28. 11. 2013
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897/2013 Majetkoprávní operace - Záměr prodeje stavby a pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, informovat 
žadatele o usnesení rady města. 

      T: neodkladně
 

898/2013 Majetkoprávní operace - Pronájem nebytových prostor 

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

      T: neodkladně
 

899/2013 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - věcná břemena 

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

      T: neodkladně
 

900/2013 Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

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

      T: neodkladně
 

902/2013 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec o souhlas zřizovatele s čerpáním finančních prostředků 
z investičního fondu organizace za účelem pořízení automobilu 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
písemně seznámit Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, 
s rozhodnutím rady města. 

               T: ihned 
 

903/2013 Žádost o stažení výpovědi z nájmu k bytu č. 402 v ulici Krejčího 
1175/9, 460 06 Liberec 6 - ESY HANDICAP HELP o. s. - v zastoupení 
L. Zimmermannové 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
informovat ESY HANDICAP HELP o. s. o rozhodnutí rady města.  

               T: ihned 
 

905/2013 Poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
zajistit podpis smlouvy s paní Pěčkovou Květoslavou dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě. 

      T: neprodleně 
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906/2013 Výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 11 - Liberecké fórum o. s. 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, zaslat 
výpověď z nájmu nebytových prostor nájemci do vlastních rukou.  

T: listopad 2013 
 

907/2013 Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, iniciovat jednání vedoucí k 
realizaci opatření pro zlepšení stávající situace ve městě dle důvodové zprávy. 
 

 

884/2013 Uplatnění náhrady škody v souvislosti se zrušením zadávacího řízení 
„Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, aby zajistil 
veškeré nezbytné kroky k uplatnění této škody, zajistil uzavření příslušného 
smluvního dokumentu a vystavení plné moci a informoval občanské sdružení 
Oživení, o. s. 

      T: neprodleně 
                                                                                                                          

755/2013 Projekt – „Volnočasové plochy Liberec I“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
pokračovat v přípravě projektu a předložit radě města ke schválení návrh 
zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele dalších stupňů projektové 
dokumentace. 

           T: 11/2013
 

912/2013 Nevyužití předkupního práva 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
seznámit s rozhodnutím rady města zástupce společnosti IMOC, s.r.o..  

                                                                                                       Termín: Neprodleně 
 

918/2013 Dopis od společnosti REAL SPACE, s.r.o., ze dne 31.10. 2013 ve věci 
odstoupení od Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit externě zpracování celkové právní analýzy smluvního vztahu včetně 

návrhu řešení prostřednictvím odborné právní firmy vybrané odborem 
strategického rozvoje a dotací, v předpokládané částce 100.000,- Kč bez DPH 

                                                                                                             Termín: ihned
 
2. předložit informaci o nových skutečnostech týkající se příslušného smluvního 

vztahu zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.    
                                                                                                    Termín: 28.11.2013
  

 
940/2013 Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a účelové 

neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2013          
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1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis 
smluvních dokumentů k poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 

           T: 11/2013
2. Ing. Jindřich Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí dotací z Fondu 

požární ochrany Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 ke 
schválení zastupitelstvu města. 

           T: 11/2013
 

952/2013 Návrh dodatku č. 10 ke smlouvě č. 3800/00/0198 - rozšíření nájemní 
smlouvy se společností Ještědská sportovní, spol. s. r. o. 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 10 ke 
smlouvě č. 3800/00/0198. 

     T: neprodleně 
 

854/2013 Schválení dílčího plánu odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 
2014 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, předložit 
radě města ke schválení dílčí akční plán odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 
2014 znovu po schválení rozpočtu. 

 
829/2013 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Kamila Jana Svobodu zastupováním obce na jednání mimořádné valné hromady 
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ( IČ: 27283933, se sídlem Liberec I. 
– Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63), která se bude konat dne 6. listopadu 
2013 od 10:00 hod v kanceláři notářky JUDr. Marcely Fianové, Revoluční 
123/17, Liberec. 

                                                                                                                 T: 5. 11. 2013 
 

110/2013 Odstranění bezpečnostních závad na chodnících, dotčených stavbami 
vlastníků technické infrastruktury 

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

příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit 
realizaci akce „Odstranění bezpečnostních závad na chodnících, dotčených 
stavbami vlastníků technické infrastruktury“. 

           T: 11/2013 

 
411/2013 Přijetí finanční částky ve výši  10.000,- Kč od Rady Fondu Asekol na 

výstavbu stání pro umístění stacionárního kontejneru v ulici Aloisina 
výšina  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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zajistit podpis darovací smlouvy Fondu Asekol a realizaci výstavby 
kontejnerového stání v ulici Aloisina výšina.                                                              

  T: listopad 2013 
 

667/2013 Záměr - Jarní úklid vodního koryta řeky Nisy vč. přilehlých pozemků 
na území města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
založení rozpočtové položky na rok 2014 ve výši 100.000,- Kč pro zajištění této 
akce na svěřeném odboru.  

  T: listopad 2013 
 

821/2013 Deponie stavebního materiálu při komunikaci Londýnská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit na 
deponii  stavebního  upotřebitelného materiálu u komunikace  Londýnská  
recyklaci cihel z prostředků odboru správy veřejného majetku a ve spolupráci 
s Městskými lesy Liberec, p.o., její další využití, 

  Termín: 11/2013

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

Dodatečné práce           

 Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 
výsledek řízení 

  Termín: 11/2013
  

823/2013 Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Dodatečné práce            

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

administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Puškinova – 
zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace – Dodatečné práce“ formou 
jednacího řízení bez uveřejnění, 

 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení 

výsledek řízení. 

  Termín: 11/2013
 

861/2013 „Oprava komunikací - Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou“  

Smlouva o souhlasu s provedením stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit na akci „Oprava komunikací - Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod 
Branou, ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření 
„Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a IBERUS, s.r.o., Liberec, 
IČ:  27506916 
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                                                                                             Kontrolní termín: 11/2013 
 

862/2013 „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“   

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

realizaci přeložky distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 

                                                                                               T: 11/2013 – kontrolní 
 
2. finanční prostředky ve výši 80.604,- Kč  bez DPH  nárokovat v rozpočtu 

města na rok 2014 na akci „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ 

                                                                                                   T: 11/2013 – kontrolní 
 

864/2013 Krátkodobý pronájem místnosti č. 3 v budově radnice 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, zajistit 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor. 

           T: 11/2013
 

865/2013 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek 
pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve 
vlastnictví města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P pana Jaroslava Panoše a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Gagarinova.   

                                                                                                    Termín: listopad 2013 
 

872/2013 Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Volgogradská 
v úseku mezi ul. Kubelíkovou a Topolovou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce 

                                                                                                                   Termín: 11/2013
 

873/2013 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací– II. etapa“ – 
dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ: 
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45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 

  Termín: 11/2013
 

874/2013 „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ - Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – 
ul. Proletářská“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti Strabag, a.s., 
IČ: 60838744, se sídlem Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12, 460 14 

  Termín: 11/2013
 

875/2013 „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ -      

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na 
veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava 
komunikace“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti Colas CZ, a.s., 
IČ: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00, 

  Termín: 11/2013
 

876/2013 Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s usnesením rady města ve spolupráci s oborem právním a 

veřejných zakázek zajistit administraci zakázky „Zřízení přístřešku zastávky 
MHD v ulici Jizerská“ -  přímým  oslovení společnosti SYBAN, s.r.o., 
následně připravit a uzavřít smlouvu o dílo 

  Termín: 11/2013
 

877/2013 Oprava komunikace Andělčina 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce 

firmě 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou 

           T: 11/2013
 

878/2013 Cyrila a Metoděje - oprava komunikace - dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo se spol.  TSML, a. s.   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke 



16 
 

Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s 
dodavatelem stavby Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, 
Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

                                                                                                                  T: 11/2013
 

879/2013 Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní - dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo se spol.  TSML, a. s.  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s 
dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, 
Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

           T: 11/2013
 

880/2013 Havarijní opravy opěrných zdí - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.  
TSML, a. s.    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s právní legislativou uzavřít Smlouvu o souhlasu s provedením 

stavby s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku panem Jaroslavem Antošem, 
bytem Tovačovského 929/7, 460 14 Liberec 14 

                                                                                                                  T: 11/2013
2. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s 
dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, 
Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 

           T: 11/2013
 

881/2013 Hromadný podnět na zřízení parkovacího stání při ulici Sokolská  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně 
informovat autora žádosti a OD MML o přijatém usnesení rady města Liberce 

  Termín: 11/2013
 

923/2013 „Hraběcí ul. – oprava havárie propustku a nábřežní zdi“   

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po 
schválení předloženého návrhu „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu 

                                                                                                    T: 11/2013 - kontrolní 
 

924/2013 Havarijní opravy opěrných zdí - uzavření smlouvy o souhlasu 
s provedením stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit Smlouvu o 
souhlasu s provedením stavby „Oprava opěrné zdi – ulice Jizerská, Liberec“ a 
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dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s vlastníkem pozemku 
dotčeného stavbou, s panem Jaroslavem Antošem, 
 

           T: 11/2013
 

925/2013 U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS, prezentace 
arch. nálezů a veřejného osvětlení – dodatky č. 1 k SOD - prodloužení 
termínu dokončení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na akci „U kostela sv. Antonína – oprava komunikace po 
opravě IS“ a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s 
dodavatelem stavby Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, 
Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

                                                                                                                  T: 11/2013
2. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo na akci „U kostela sv. Antonína - prezentace archeologických 
nálezů a veřejné osvětlení“ a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu 
uzavřít s dodavatelem stavby Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

           T: 11/2013
 

928/2013 Hromadný podnět občanů k nevyhovujícímu stavu vnitrobloku u 
objektů č. p. 279 - 280 v Šafaříkově ulici v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce. 

  Termín: 11/2013
 

929/2013 Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Raspenavská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce, 

  Termín: 11/2013
 

931/2013 Havarijní stav propustku místní komunikace Švestková 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Na akci ,,Oprava propustku komunikace Švestková“ zajistit odeslání návrhu 

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a na realizaci akce 
výše uvedeným společnostem; 

           T: 11/2013
 

933/2013 Oprava komunikace Andělčina - finanční příspěvek na celoplošnou 
opravu povrchu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
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1. uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky, a 
to do položky havarijní opravy komunikací. 

           T: 11/2013
 

934/2013 „Hraběcí ul. – oprava havárie propustku a nábřežní zdi“  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby“ zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu. 

                                                                                                    T: 11/2013 - kontrolní 
 

935/2013 Majetkoprávní operace – Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření  
příslušného  smluvního dokumentu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 
65993390 a statutárním městem Liberec.   

                                                                                                        Termín: neprodleně 
 

936/2013 Majetkoprávní operace pro akci „Bezbariérová trasa č. 1 úsek radnice 
– Krajská nemocnice Liberec“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložení návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ mezi Krajskou 
nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova ul. 10, 460 63 Liberec, IČ: 27283933 a 
statutárním městem Liberec ke schválení zastupitelstvu města Liberce.      

  Termín: 11/2013

 
937/2013 Dopravní obslužnost Libereckého kraje na rok 2014 

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit odeslání přiloženého návrhu odpovědi statutárního města Liberec 

panu Vladimírovi Mastníkovi, členu rady kraje 

                                                                                            Kontrolní termín: 11/2013 
 

938/2013 Oprava komunikace U Plovárny 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce 

firmě EVOSA, spol. s. r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

           T: 11/2013
 

867/2013 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekt „Bezbariérová trasa 
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č. 1 - úsek radnice -  Krajská nemocnice Liberec část: úprava radnice 
- zpřístupnění zasedací místnosti“ 

1.  Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
a) předložit zastupitelstvu města přijetí dotace od MMR ČR na akci 

„Bezbariérová trasa č. 1 –  úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec část – 
úprava radnice zpřístupnění zasedací místnosti“ ke schválení 

b) po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města zajistit potvrzení příslušných 
dokladů pro uvolnění dotace  

                                                                                         Kontrolní termín: 11/2013 
 

866/2013 Uzavření dodatku plánovací smlouvy na prodloužení doby ke splnění 
podmínek pro uzavření darovací smlouvy 

Mgr. M. Rosenbergové, primátorce města, předložit na zastupitelstvu předmětnou 
žádost k projednání.  

 

883/2013 Žádost občanského sdružení TULIPAN o prominutí nájmu 
stanoveného Závaznými podmínkami při pronajímání částí stožárů 
veřejného osvětlení ve vlastnictví Statutárního města Liberec pro 
reklamní účely na akci "TÝDEN S TULIPANem" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému funkcí vedoucí odboru Kancelář primátorky, 
informovat zástupce občanského sdružení TULIPAN o usnesení Rady města 
Liberce. 
                                                                                                                      T: ihned 

 

886/2013 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 
RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - 
nákup vozidla pro potřeby Městské policie Liberec 

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

      T: neprodleně 
 

628/2013 Zajištění Skalního masivu ul. Svobody - Přijetí dotace 

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, pro akci 
„Zajištění skalního masivu ul. Svobody“,    

 
v souladu se „Směrnicí rady města Liberec č. 2/0012 RM“ zajistit:  
      a) výběr administrátora žádosti,  
      b) zpracovatele pro zajištění výběrového řízení na uvedenou akci 

 

 
721/2013 Podnět ke zřízení bezpečných přechodů v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. nárokovat do výdajové části rozpočtu odboru správy veřejného majetku na 

rok 2014 finanční prostředky ve výši 700.000,- Kč na zpracování 
projektových dokumentací 

                                                                                                               KT: 11/2013 
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3. nárokovat do výdajové části rozpočtu odboru správy veřejného majetku na 

rok 2014 finanční prostředky na realizaci akce Letná – přechod pro chodce 
(mezi OBI a Lidlem) 

                                                                                                               KT: 11/2013 
 

860/2013 „Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická 
Liberec“             

 Přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
realizaci přeložky distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 

                                                                                               T: 11/2013 – kontrolní 
 
3. Informovat zástupce obyvatelů předmětné lokality o přesun realizace akce 

„Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická Liberec“ 
na rok 2014 a to z důvodu nezbytné přeložky kabelů ve vlastnictví spol. ČEZ, 
a.s.            

                                                                                               T: 11/2013 – kontrolní 
 

869/2013 Dopravně - bezpečnostní posouzení vybraných místních komunikací 
včetně návrhu opatření 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

1. nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce finanční prostředky na 
okamžité řešení  - odstranění dopravně bezpečnostních závad na vybraných 
komunikacích ve vlastnictví města Liberce s výjimkou ulice Husitské – 
absence zábradlí 

                                                                                                         Termín: 11/2013
 
2. nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce finanční prostředky na 

zpracování projektových dokumentací - trvalých řešení  - odstranění dopravně 
bezpečnostních závad na vybraných komunikacích ve vlastnictví města 
Liberce s výjimkou ulice Husitské – absence zábradlí 

                                                                                                         Termín: 11/2013 
 

871/2013 Realizace liniových staveb společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. z důvodu blížícího se zimního období s přihlédnutím k platným, radou města 
schváleným, „Technickým zásadám pro opravy komunikací po zásazích 
vlastníků technické infrastruktury“, s cílem snížit rozestavěnost liniových 
staveb v Liberci, aby bylo umožněno veřejnosti plnohodnotného užívání 
místních komunikací v místech liniových staveb v nacházejícím zimním 
období, dále nepovolovat nové liniové stavby financovaných společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., 

  Termín: 11/2013
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939/2013 Oprava havárie dešťové kanalizace v ploše veřejné zeleně mezi 
ulicemi Rychtářská a Ruprechtická 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci ,,Oprava havárie dešťové kanalizace v ul. Rychtářská“ zajistit odeslání 

návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě JOSTAV, spol. 
s. r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 

           T: 11/2013
 

953/2013 Oznámení o zahájení správního řízení Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže  

Schválení plné moci pro zastupování města Liberce  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit administraci výše 
uvedené plné moci. 
                                                                                                    Termín: neprodleně

  

 
  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

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

 
4. Zpracovat etický kodex radničního zpravodaje, včetně pravidel publikování 

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

265/2013 Návrhy možností převodu majetku hřbitovů ve vlastnictví TSML, a. s., na 

SML 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a společností TSML, a.s., zajistit 
realizaci přijatých usnesení rady města Liberce a vhodným způsobem informovat radu 
města Liberce o podrobném rozboru naplnění schválené varianty. 
                                                                                                                            KT: 05/2013
                                                       

267/2013 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací" - II. etapa 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“- II. 
etapa“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem 
tohoto řízení, se společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 
10, 113 19 Praha 1 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce 
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                                                                                                          T: 09/2013 – kontrolní 
 

666/2013 Darovací smlouva - Hančova a Vrbatova 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení přijetí daru dešťové kanalizace včetně čerpadel výtlačné kanalizace, 
komunikací, zeleně včetně stromů a keřů, veřejného osvětlení a p. č.1357/1, 1357/48 k. 
ú. Vesec u Liberce, obec Liberec zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu. 
                                                                                                                            KT: 10/2013

 

807/2013 sportovního areálu Ještěd mezi Statutárním městem Liberec a Lesy ČR, 

s.p. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu. 
                                                                                                                      Termín: 10/2013
 

56/2013 Harmonogram projednání návrhu územního plánu Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, pokračovat v přípravě projednání 
návrhu nového územního plánu dle přílohy tohoto usnesení. 
                                                                                                                 Termín: neprodleně

 

  

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
872/2013 Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Volgogradská v úseku 

mezi ul. Kubelíkovou a Topolovou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu 

města na rok 2014 finanční prostředky na realizaci předmětné akce 
                                                                                                  Kontrolní termín: 11/2013 

Probíhá příprava. Nový kontrolní termín – 06/2014                  
 

628/2013 Zajištění Skalního masivu ul. Svobody - Přijetí dotace 

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, pro akci „Zajištění 
skalního masivu ul. Svobody“,    

 
1. po realizaci a vyhodnocení výběrového řízení zajistit uzavření příslušného smluvního 

dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce v r. 2014 

                 KT: 11/2013
Výběr bude proveden v 01/2014, smlouva uzavřena v 03/2014.  
Nový kontrolní termín – 03/2014 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

337/2013 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

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

 
15. Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí 
                                                                                                                 Ing. Eva Horníčková
                                                                                                                Termín: do 30.6.2013

 
Sběr dotazníků byl ukončen dne 15. 12. 2013 a dne 18. 12. byla na odbor KA předána 
urna obsahující vyplněné formuláře. V současné době probíhá analýza získaných dat, 
na základě kterých bude mapa rizik vytvořena Nový kontrolní termín - 04/2013 
 

633/2013 Oprava komunikace Žitavská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího 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 „Oprava komunikace Žitavská“. 

                                                                                                                                 T: 09/2013
Podpis odložen na rok 2014, až bude potvrzeno, že ze strany ŘSD, že budou realizovat svou 
část opravy. Nový kontrolní termín – 04/2014 

 
642/2013 Dodatek č. 1 - rozšíření " Korporátní skupiny město" 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci 
úřadu, 
a 
Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi úřadu, 
koncipovat veřejné zakázky s ohledem na úspory z rozsahu s přihlédnutím k aktuálním 
podmínkám. 

                                                                                                                            T: neprodleně 
Jedná se o trvalý úkol. Nový kontrolní termín – 12/2014 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy 
    obvodového pláště budovy Uranu 

                                                                                                                     T: 10/2012 - kontrolní
Úkol trvá. Nebyly zařazeny finanční prostředky pro rok 2014. Nový kontrolní termín – 02/2014 
 
 
 

  
  

Částečně jsou plněna usnesení: 
 
809/2013 Odcizení pamětní desky ,,1. Máj 1890“ v parku Petra Bezruče 

Schválení použitého materiálu na výrobu nové desky na stávající 
podstavec v Lidových sadech v parku Petra Bezruče 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajištění výroby 
nové pamětní desky ze slitiny fosforu a bronzu a umístění na podstavec v parku Petra 
Bezruče. 

                                                                                                             Termín: listopad 2013

Zadáno do výroby. Nový kontrolní termín – 03/2014  
 

 
 
 
Nesplněna jsou usnesení: 

 
942/2013 Memorandum spolupráce  J-O-S    (J (Ještěd) – O (Oybin) – S (Sněžka)) 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, vytvořit v návrhu rozpočtu 2014 
položku „projekt J-O-S administrace“ ve výši 30.000,- Kč 

            T: 30.11.2013 
- dle Mgr. Šolce stanoven nový termín – 28.2.2014. Nový kontrolní termín – 02/2014 

 
911/2013 Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 

          T: 28. 11. 2013 
Na 10.ZM 28.11.2013 materiál stažen. Nový kontrolní termín – 01/2014 

 
 
 
 

Vypustit ze sledování z prodloužených termínů jsou navržena usnesení: 
 

296/2012 Založení projektu „Ocenění hodnoty společností s podílem města a 

jejich využití“ 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, informovat Radu města Liberce o 
postupu v projektu a všech učiněných podstatných ujednáních a podmínkách 
v intervalu dvou měsíců. 
                                                                                                                         T: 30.6.2012 

Tento úkol je bez priority. Soustředění na prodej TSML, a. s.. 
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V měsíci p r o s i n c i  2013  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
950/2013 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 

2014 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 
2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtu 
statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu 
hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 
12. 12. 2013 ke schválení. 

                           
956/2013 Smlouva o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „výstavba 3 

PZS v km 5,833 – 6,222 Liberec – Tanvald“  –  MO Lbc Vratislavice n/N 

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

 

957/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 12. 12. 
2013 ke schválení. 

 

958/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
9 statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 12. 12. 2013 ke 
schválení. 

 

960/2013 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. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit materiál k projednání 
zastupitelstvu města. 

           T: 12. 12. 2013 
 

961/2013 Majetkoprávní operace - Prodej podílu na pozemku stavebním 

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

             T: 12.12.2013 
 

967/2013 Žádost o uzavření dohody o splátkách s manželi Puchýřovými 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 39 měsíců s paní Kateřinou 
Puchýřovou  a Tomášem Puchýřem 
 zastupitelstvu města. 
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             T: 12.12.2013 
 

974/2013 Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v 
regionu Liberec na období let 2014-2016 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke 
schválení Zastupitelstvu města Liberec.  

           T: 12. 12. 2013 
 

975/2013 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací  

sociálního a zdravotního zaměření 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

           T: 12. 12. 2013 
 

979/2013 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci II. výzvy roku 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky města, předložit doporučení rady 
města zastupitelstvu ke schválení.   

           T: 12. 12. 2013 
 

981/2013 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O 
veřejném pořádku 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh obecně závazné 
vyhlášky k projednání zastupitelstvu města.      

             T: 12.12.2013 
 

989/2013 Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 
zřizovatelem není Statutární město Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 

           T: 12. 12. 2013 
 

990/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit aktualizaci majetkových 
příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zastupitelstvu 
města ke schválení. 

                                                                                                              T: 12. prosince 2013
 

991/2013 Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkové organizace 
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
předložit aktualizovanou majetkovou přílohu ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy 
Liberec zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                                              T: 12. prosince 2013
 

993/2013 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují obvody spádových 
základních škol v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 
                                                                                                                  T: 12. 12. 2013 

 
994/2013 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 

rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

             T: neprodleně 
 

995/2013 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

             T: neprodleně 
 

996/2013 Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ 
do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního 
seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke schválení. 

             T: 12.12.2013 
 

998/2013 Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská SVS, a. s.    

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní 
operace ke schválení zastupitelstvu města. 

                  T: 12/2013
 

1003/2013 Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v 
IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního 
seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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             T: 12.12.2013 
 

1004/2013 Vydání 68. A změny územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu 
„Vydání 68. A změny Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  

                                                                                                        Termín: do 12. 12. 2013
 

1029/2013 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na 
období 2014 – 2018 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města 
návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci 

                                                                                                             Termín: 12. 12. 2013
 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit pozvání navržených 
kandidátů na zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2013. 

                                                                                                              Termín: Neprodleně 
 

1037/2013 Směrnice Oběh účetních dokladů

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1. zveřejnit Směrnici č. 8RM Oběh účetních dokladů 
 
2. seznámit zaměstnance SML se směrnicí 
                                                                                                                    Termín: ihned

 

941/2013 Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na provádění úklidu vnitřních 
prostor v objektu Liebiegovy vily 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem dodatku ke smlouvě.                    
                                                                                                                         T: 12/2013 

 
986/2013 Protokol o kontrole hospodaření organizace Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace, Masarykova 1347/31, za období roků 2011 a 
2012  

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

 
 

987/2013 Protokol o kontrole hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5 za období roků 2011 a 2012 

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

 
 

988/2013 Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
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Statutárním městem Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, o rozhodnutí rady města 
informovat příslušné ředitele škol.                                  

                      T: ihned 
 

992/2013 Řešení ekonomické situace Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace 

1. Mgr. Romanu Králi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit ředitele 
Botanické zahrady Liberec s rozhodnutím rady města, 

             T: neprodleně 
 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zařadit:  
a) do příjmové části rozpočtu SML na ORG 103800 oddělení kultury odvod 

z investičního fondu Botanické zahrady Liberec v celkové výši 1,396.559,- Kč 

                                                                                                 T: rozpočtové opatření SML 
 

b) do výdajové části rozpočtu SML na ORG 103397 Botanické zahrady příspěvek na 
úhradu ztráty z minulých let ve výši 496.559,- Kč 

                                                                                                 T: rozpočtové opatření SML 
 

1048/2013 Žádost Mateřské školy "Motýlek" Liberec, Broumovská 840/7, 
příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investičního a jeho čerpání za účelem nákupu 
konvektomatu 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury,  
seznámit s rozhodnutím rady města Mateřské školy „Motýlek“ Liberec, Broumovská 
840/7, příspěvková organizace.                                

         Termín: ihned

 
1005/2013 Připomínka k návrhu územního plánu sousední obce Nová Ves 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podání připomínky k návrhu 
územního plánu Nová Ves. 

                                                                                                          Termín: do 5. 12. 2013
 

780/2013 Prodloužení nájemní smlouvy-Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, 
Liberec 2 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit veškerou 
agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 2. 

        T: do 31.12.2013 
 

901/2013 Prodloužení nájemní smlouvy - Zachraňme kino Varšava, o. s. 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit veškerou 
agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 1. 

             T: 31.12.2013 
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904/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

      Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního:
 

1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu 
       s Neureiterovou Andělou,  

         T: prosinec 2013
 

2. Rezervu prostoru č. 7, v ulici Kateřinská 156 v rámci poskytnutí přístřeší – soudní    
rozhodnutí. Dále HK doporučila, aby v případě neobsazení žalobcem nabídnutého 
přístřeší, byl tento prostor v zimních měsících (prosinec – duben) využit jako 
noclehárna.   

         T: prosinec 2013
 

3. Informovat paní Paceltovou Marii, Šilhanovou Emílii, Ulvrovou Alici o neudělení 
výjimky z pravidel v DPS      

         T: prosinec 2013
 

4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
      s Hnikovou Marií, Hýbnerovou Cecylií Urszulou, Šemberovou Marií, Novotnou    
      Věrou, Jandovou Ingeborg, 
                                                                  T: prosinec 2013
 
 

5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
      s manželi Ryplovými Ing. Jiřím a Vlastou, paní Hložkovou Ludmilou a PaedDr.   
      Dvorským Bořivojem,  
      náhradníky: manželé Vaňkovi Věnceslav a Věra 

         T: prosinec 2013
 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – 
upravitelné:  
    s Prokšem Karlem  

         T: prosinec 2013
  

7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací – s manželi Matějcovými Jiřím a Ivanou 
       (výměna bytu)  

         T: prosinec 2013
   

8. Uzavřít nájemní smlouvy na byt standardní 
      s paní Patyiovou Helenou  

         T: prosinec 2013

9. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 

   s Krchňákovou Hanou, Millerovou Veronikou, Pálichem Jiřím, Hádkovou Petrou 

               T: prosinec 2013 

10. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 

   s Šraitrovou Idou 

               T: prosinec 2013 

11. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 
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   s Čivrnou Miroslavou, Hofmanem Jindřichem 

               T: prosinec 2013 
 

962/2013 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování 
nájemních smluv.  

             T: neodkladně
 

963/2013 Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemků 

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

             T: neodkladně
 
 

964/2013 Majetkoprávní operace - Umístění reklamního zařízení 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, informovat 
žadatelku o výsledku schváleného usnesení. 

             T: neodkladně
 

965/2013 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - věcná břemena 

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

             T: neodkladně
 

966/2013 Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

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

             T: neodkladně
 

968/2013 Výpověď z nájmu 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru humanitního, zaslat 
výpověď z nájmu paní Růženě Sedláčkové. 

         T: prosinec 2013
 

970/2013 Odpis pohledávek, včetně příslušenství – do 20.000,- Kč 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
zajistit odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20.000,- Kč v celkové částce 
61.458,- Kč z důvodů úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě.                     

                      T: ihned 
 

972/2013 Žádost příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec o 
povolení odpisu nedobytných pohledávek 
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Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
seznámit Mgr. Annu Vereščákovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím 
rady města. 

             T: neprodleně 
 

976/2013 Úprava přehledu poplatků za užívání prostor, vybavení a kopírování  
prostřednictvím příspěvkové organizace  Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec s platností od 1. 1. 2014 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, 
seznámit pana Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady 
města. 

                      T: ihned 
 

 
977/2013 Nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku příspěvkové organizace 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec na rok 2014 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního 
 
1. zajistit nerovnoměrné čerpání provozního příspěvku Komunitního střediska 

KONTAKT Liberec, p. o., dle důvodové zprávy 
                                                                                                                    T: neprodleně 
 
2. písemně seznámit Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace Komunitní 

středisko KONTAKT Liberec, p. o., s rozhodnutím rady města. 
                                                                                                                    T: neprodleně 

 

978/2013 Poskytnutí příspěvku Farní charitě Rychnov nad Kněžnou 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit 
podpis smlouvy s Farní charitou Rychnov nad Kněžnou dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

             T: neprodleně 
 

980/2013 Jmenování nového člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s.  

Bc. Kláře Tekelyové, DiS., ředitelce společnosti, zajistit změnu v rejstříku obecně 
prospěšných společností.  

                  T: 12/2013
 

985/2013 Protokol z kontroly hospodaření Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, 
příspěvková organizace, za období roků 2011 a 2012 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí humanitního odboru, zabývat 
se zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 

1030/2013 Návrh na poskytnutí odměn paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce 
příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO, a paní Mgr. Lence 
Škodové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální 
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péče Liberec    

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
seznámit obě ředitelky s unesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty 
odměny z finančních prostředků uvedených příspěvkových organizací ve výplatním 
termínu za měsíc prosinec 2013. 

             T: neprodleně 
 

1034/2013 Revokace usnesení č. 453/2013 - Pronájem nebytového prostoru 
(restaurace Radniční sklípek) pro TERRA FELIX, s.r.o. 

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
       informovat TERRA FELIX, s.r.o., o zrušení usnesení 

             T: neodkladně

 
955/2013 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních 
operací pod body II., III., IV., V. a VI. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

984/2013 Návrh poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč sdružení JEŠTĚD, z.s.p.o., se 
sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace. 

                  T: 12/2013

               
999/2013 Centrum aktivního odpočinku - dodatek smlouvy 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření dodatku. 

 

1000/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky „Korporátní systém řízení pro Statutární 
město Liberec“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 

„Korporátní systém řízení pro Statutární město Liberec“ vybranému uchazeči: 
PONTECH, s. r. o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 27977315 

                      T: ihned 
 

1001/2013 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec - dodatečné práce č. 1“ 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 Regionální stavební s.r.o., 
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov. 

             T: neprodleně 
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1002/2013 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
podpis příslušného dodatku. 

                  T: 12/2013
 

1026/2013 Žádost o udělení výjimky ze směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 
k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - nákup 
vybavení pro JSDH města Liberec z účelové neinvestiční dotace na 
podporu jednotek požární ochrany Libereckého kraje podle usnesení 
Vlády České republiky č. 461 ze dne 12. 6. 2013 k povodním 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, realizovat tuto zakázku 
v souladu s usnesením rady města 

             T: neprodleně 
 

1006/2013 Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě 
č. 7004/06/0026 mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní 
areál Liberec, s. r. o. 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 9 k nájemní 
smlouvě č. 7004/06/0026 mezi Statutárním městem Liberec a společností 
Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

                                                                                                                  T: 20. 12. 2013 
 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zařadit do 

rozpočtu města na rok 2014 částky: 
 
       nájem SAL  41,202.011,- Kč vč. DPH 
       splátka SAL              32,440.504,- Kč vč. DPH 
                                                                                                                    T: neprodleně 

 

1024/2013 Úhrada prací a dodávek ve Sportovním a rekreačním areálu Vesec a 
Sportovním areálu Ještěd, a. s.  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajištění těchto prací a dodávek 
před zahájením lyžařské sezóny v dotčených areálech. 
 

 

1025/2013 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 Liberec, 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: po projednání zastupitelstvem města
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1033/2013 Podání žádosti do fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Ziel 3/Cíl 3 na projekt „Cyklostezka Odra/Nisa - doplnění navigace pro 
uživatele ve městě Liberec“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, podat žádost do fondu malých 
projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ na projekt „Cyklostezka 
Odra/Nisa - doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“. 

 
983/2013 Změna Směrnice RM č. 2/2012 k zadávání veřejných zakázek SML 

provedená v návaznosti na schválené zákonné opatření Senátu 

 Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 

1. zveřejnit Směrnici č. 3 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem    
    Liberec a 

2. seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 

                      T: ihned  
 

1028/2013 Revize vnitřních předpisů vydaných radou města 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
 

1. zveřejnit Směrnici č. 6RM, O postupu k zabezpečení svobodného přístupu 
k informacím 

2. seznámit zaměstnance MML s oběma směrnicemi. 

             Termín: ihned
 

1047/2013 Změna Směrnice Rady města Liberec č. 3/2012 RM k postupu při 
poskytování veřejné podpory Statutárním městem Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML: 
 

1. zveřejnit Směrnici č. 11 RM k postupu při poskytování veřejné podpory 
Statutárním městem Liberec a 

2. seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem 

                  T: ihned  
 

1054/2013 Směrnice č. 1 RM Organizační řád Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit všechny zaměstnance s tímto 
vnitřním předpisem a zajistit jeho zveřejnění. 

         T: neprodleně 
 

1031/2013 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit 
vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za 
měsíc prosinec 2013. 

 

959/2013 Vedení účetnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, prokazatelným 
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způsobem seznámit všechny příspěvkové organizace s rozhodnutím rady města.  

    Termín: 31.12.2013
 

135/2012 "Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

 
2. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce 

včetně zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

                  T: 12/2013

 
70/2013 Kostelní ulice - oprava komunikace - II. etapa u kostela Sv. Antonína 

 Architektonická studie, dopravní režim a archeologický dohled a výzkum  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit realizaci akce Oprava komunikace Kostelní u kostela Sv. Antonína 
                                                                                                      Termín: prosinec 2013   
 
3. zajistit rozúčtování nákladů na archeologický dohled a výzkum alikvótním dílem 

mezi město Liberec a vlastníky technické infrastruktury, kteří prováděli opravu 
vedení svých inženýrských sítí v rámci předmětné akce 

                                                                                                          Termín: prosinec 2013 
 

146/2013 "Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

5. Zařadit realizaci II. etapy akce v rozsahu ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, 
Škroupovy, Sukova náměstí, části Purkyňovy a Zborovské do plánu odboru správy 
veřejného majetku na roky 2013 a 2014 a nárokovat z rozpočtu města Liberce na 
rok 2014 a 2015 (doplatek) finanční prostředky 

                                                                                                                      KT: 12/2013 
 

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, 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných Plánovací smlouvou a     
    Smlouvou o budoucí smlouvě darovací předložit „Darovací smlouvu“ radě města a    
    následně zastupitelstvu města ke schválení 
                                                                                                                      KT: 12/2013 

 
273/2013 Plán komunikace s veřejnosti " Obnova aleje Masarykova" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
postupovat při komunikaci s veřejností a médii dle Plánu komunikace s veřejností „ 
Obnova aleje Masarykova“. 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. zajistit vypořádání připomínek z projednání „Návrhu obnovy lipové aleje na tř. 
Masarykova v Liberci“ s veřejností a předložit projekt na jednání rady města a 
zastupitelstva města  

                                                                                                                         T: do 31.12.2013 
 

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

Založení projektů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

3. Zajistit vyhlášení výběrových řízení v souladu se schválenými postupy na akce 
„Povodňové škody na komunikacích - realizace oprav“ a následně zajistit jejich 
realizaci.  

               KT: 12/2013 
- vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném 

plnění výše stanovených úkolů 

                  T: 12/2013
 

631/2013 Hromadný podnět ke zřízení bezpečného přechodu přes silnici I/13 
Londýnská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. v případě schválení varianty A) nárokovat přidělení finančních prostředků 

v rozpočtu města na rok 2014 na realizaci předmětné akce, popř. zajistit uplatnění 
žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR 

                                                                                                     Kontrolní termín: 12/2013
 

635/2013 Sokolovské náměstí v Liberci - Architektonické řešení                               

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. předložit výslednou variantu řešení radě města ke schválení. 

         Termín: 12/2013
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit realizaci akce „Bezbariérová trasa č. v Liberci část úprava radnice  - 

zpřístupnění zasedací místnosti – stavební a montážní práce“ 

                                                                                                               termín max. do 12/2013
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746/2013 „Bezbariérová trasa č. 1 - zpřístupnění zasedací místnosti radnice“   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. zajistit realizaci akce „Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci část úprava radnice  - 

zpřístupnění zasedací místnosti – stavební a montážní práce“  

    T: max. do 12/2013 
 

760/2013 Softwarové a personální zajištění správy hřbitovů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s dotčenými odbory a organizacemi, tj. Odborem informatiky a řízení 
procesů MML,  tajemníkem MML, advokátní  kanceláří  Heřmánek & Černý, 
advokátní kancelář, s.r.o., a společností LIS, a.s.   
 
1. předložit návrh dodatku O provozu a správě informačního systému města Liberce, 

k projednání Radě města Liberce. 
                                                                                                               T: do 31.12.2013 
 
2. zajistit prostřednictvím společnosti LIS, a.s., a odboru informatiky službu 

poskytnutí softwarového nástroje pro efektivní správu hřbitovů   
                                                                                                                    T: 31.12.2013  
 
3. zajistit ve spolupráci s Odborem informatiky a řízení procesů, Technickými 

službami města Liberec a.s., společností Liberecká IS, a.s., a vybranou společností 
migraci (převedení) dat do nově vybraného softwarového nástroje pro správu 
hřbitovů. Migrace dat bude provedena v maximálně možné míře, s přihlédnutím k 
aktuálnímu stavu datového skladu správy hřbitovů vedených Technickými 
službami Liberec, a.s.  

                                                                                                                    T: 31.12.2013 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
pro akci „Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa“ po schválení přijetí dotace v 
zastupitelstvu města zajistit realizaci dle podmínek poskytovatele finančního 
příspěvku  

               KT: 12/2013 
 

810/2013 
 

Záměr vypsání výběrového řízení na sběr textilního odpadu v Liberci 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
vypsání výběrového řízení na sběr textilního odpadu v Liberci. 

                  T: 12/2013
 

817/2013 Lyžařská - oprava lesní cesty  

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

příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Lyžařská - oprava lesní cesty“. 

                  T: 12/2013 
 

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

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

- předložit radě města ke schválení projekt Intenzifikace sběru separovaného 
odpadu v Liberci 

         Termín: 12/2013
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce“ 

                  T: 12/2013 
 

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

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

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce“. 

                  T: 12/2013 
 

824/2013 Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská 

Dodatečné práce       

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

realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Oprava povrchu komunikací po 
havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská – Dodatečné práce“ formou jednacího 
řízení bez uveřejnění 

 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

řízení. 

         Termín: 12/2013
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859/2013 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 

2. po schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ zastupitelstvem města zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu, kdy na části  pozemku parcelní číslo 
577/1 a  577/3 v k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, ostatní plocha, který je 
ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik bylo ve prospěch Statutárního města 
Liberec zřízeno věcné břemeno.  

                                                                                                          T: 12/2014 – kontrolní 
 

860/2013 „Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická 
Liberec“             

 Přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. finanční prostředky ve výši 165.927,- Kč bez DPH  nárokovat v rozpočtu města na 
rok 2014 na akci „Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. 
Jeřmanická Liberec“             

                  T: 12/2013

 
863/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 

pro Evu Petrovou, investora přeložek 
inženýrských sítí v komunikaci Habrová v k. ú. Starý Harcov 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu 
s přijatým usnesením požadovat po Evě Petrové, 
 za uzavření věcného břemene pro tuto akci. 

         Termín: 12/2013
 

867/2013 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekt „Bezbariérová trasa č. 1 
- úsek radnice -  Krajská nemocnice Liberec část: úprava radnice - 
zpřístupnění zasedací místnosti“ 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

pro akci „Bezbariérová trasa č. 1 – úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec část 
– úprava radnice – zpřístupnění zasedací místnosti“ po schválení přijetí dotace v 
zastupitelstvu města zajistit realizaci dle podmínek poskytovatele dotace. 

               KT: 12/2013
 

868/2013 Věcný a časový harmonogram převzetí a realizace správy a údržby 
hřbitovů, včetně nákupu softwarového vybavení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci se společností TSML, a.s., zajistit dostupné data správy hřbitovů 
v aktuálním majetku společnosti TSML, a. s., a ve spolupráci se společností LIS, a. s., 
následnou migraci dat správy hřbitovů do nového softwarového vybavení města 
Liberce. 
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                                                                                                           Kontrolní termín: 12/2013

 
870/2013 Vyhlášení a technické podmínky výběrového řízení na pronájem plochy 

pro kontejnery na separaci použitého textilu  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit potřebné kroky pro 
vyhlášení výběrového řízení na pronájem plochy pro kontejnery na separaci použitého 
textilu a následně po vyhodnocení výběrového řízení, předložit radě města ke 
schválení výsledky výběrového řízení.  
                                                                                                                  
                                                                                       Kontrolní termín: prosinec 2013 

 

873/2013 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací – II. etapa – dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušnou dodatek 
č.1 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA CS, a.s., IČ: 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a  po jejím podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                                          T: 12/2013 – kontrolní 
 

874/2013 „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ - Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 
jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací 
po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská – dodatečné práce“ předložit 
k podpisu příslušný dodatek č.1 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  Strabag, a.s., IČ: 60838744, se sídlem Tř. gen. Svobody 77, Liberec 
12, 460 14 a  po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                             Termín: 12/2013 – kontrolní 
 

875/2013 „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ -      

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 

jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení 
chodníku a celoplošná oprava komunikace – dodatečné práce“ předložit k podpisu 
příslušný dodatek č.1 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností Colas 
CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00 a po jejím 
podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce 

                                                                                                 Termín: 12/2013 – kontrolní 
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876/2013 Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. zajistit realizaci akce „Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská“ 

         Termín: 12/2013
 

877/2013 Oprava komunikace Andělčina 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce 

                  T: 12/2013
 

878/2013 Cyrila a Metoděje - oprava komunikace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
se spol.  TSML, a. s.   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení 

realizace akce „Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“  

                  T. 12/2013 
 

925/2013 U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS, prezentace 
arch. nálezů a veřejného osvětlení – dodatky č. 1 k SOD - prodloužení 
termínu dokončení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. v souladu s uzavřenými dodatky č. 1 ke Smlouvám o dílo zajistit dokončení 
realizace akcí „U kostela sv. Antonína – oprava komunikace po opravě IS“ a „U 
kostela sv. Antonína - prezentace archeologických nálezů a veřejné osvětlení.“ 

                  T: 12/2013
 

926/2013 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP pana Karla Milského, a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Vlčí Vrch. 

                                                                                                          Termín: prosinec 2013 
 

930/2013 Uplatnění žádosti o dotaci  SFDI ČR  

„Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, 
ulice Vratislavická“ 
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„Úprava přechodu Londýnská ul. – Liberec“    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. do návrhu rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2014 nárokovat    
        pro akci:  
2.1. „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice 

Vratislavická“ finanční částku ve výši  alikvótního podílu města na uvedenou 
akci  

 
2.2. „Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec“ finanční částku ve výši alikvótního 

podílu města na uvedenou akci                                                                                

                  T: 12/2013
 

931/2013 Havarijní stav propustku místní komunikace Švestková 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. Po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajistit oboustranné podpisy 
příslušných smluvních dokumentů – smluv o dílo a následně zajistit realizaci akce.

                  T: 12/2013
 

932/2013 Výjimka z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů 
komunikací - Gagarinova a Březinova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikace a prováděním stavby v lokalitě 
Gagarinova, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s. 

                  T: 12/2013
 

933/2013 Oprava komunikace Andělčina - finanční příspěvek na celoplošnou 
opravu povrchu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušný smluvní 

dokument se společností SVS, a.s. zajištující  její  spoluúčast při financování 
celoplošné opravy povrchu komunikace v ulici Andělčina 

                  T: 12/2013
 

938/2013 Oprava komunikace U Plovárny 

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

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce. 

                  T: 12/2013
 

1012/2013 Oprava památníku v parku Jablonecká 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. na akci ,,Výměna skla památník Liberec“ v parku Jablonecká zajistit odeslání 
objednávky na realizaci výše uvedené akce firmě AZ Glass, s.r.o., Pod vlastním 
krovem 32, 182 00 Praha 8, IČ 29008026 a MgA. Ing. Arch. Petrovi  Jandovi, Na 
Švihance 8, 120 00 Praha 2                 

         Termín: 12/2013
 

1014/2013 Povodňové škody 2013, uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k akci (1) 
Hraběcí ul., (2) ul. Rampasova, Pilínkovská a Kaplanova, (3) ul. 
V Horách   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 k akci 

„Hraběcí ul. oprava havárie propustku a nábřežní zdi“ a následně dodavatelem 
stavby Torkret, s.r.o., IČ 44567961, se sídlem Bratří Bendů 48, Benátky n/J, 294 
71 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s novým termínem dokončení stavby 
30. 6. 2014 a zároveň tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace MD ČR 

                  T: 12/2013
 
2. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 k akci 

„Rampasova, Pilínkovská a Kaplanova – oprava propustku a krajnice s navýšením 
ceny díla max.  o 55.000,- Kč bez DPH a následně s dodavatelem stavby Syban, s. 
r. o., IČ : 25401343, se sídlem ul. 28. října 60, 460 07  Liberec 7  uzavřít  ke 
Smlouvě o dílo dodatek č. 1  

                                                                                                                         T: 12/2013 
 
3. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 k akci 

„ul. V Horách – oprava propustu“ s navýšením ceny díla max.  o 55.000,- Kč bez 
DPH a následně s dodavatelem stavby STRABAG,  a. s., se sídlem  Tř. gen. 
Svobody 77, Liberec 12,  IČO: 608 38 744  uzavřít  ke Smlouvě o dílo dodatek č. 
1 

                                                                                                                         T: 12/2013 
 

1015/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., investora kanalizačního 
potrubí v ulici Hodkovická v k. ú. Doubí u Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
1. v souladu s přijatým usnesením požadovat po investorovi SVS a.s. IČO: 49099469 

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, úhradu jistin za věcná břemena pro 
technickou infrastrukturu a to ve výši 1.000,- Kč pro tuto akci 

         Termín: 12/2013
 

1016/2013 Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně 
bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
v případě schválení varianty A: 
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
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parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Věru Klustovou, na dobu určitou – 1 rok, a 
to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na silnici Sokolská. 

         Termín: 12/2013
 

1019/2013 Schválení výsledků výběrového řízení na pronájem pozemků pro 
kontejnery na separaci použitého textilu             

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení společnost Dimatex. CS, s.r.o., dle 
podmínek výběrového řízení na pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec pro kontejnery na separaci použitého textilu.                                                        

                                                                                                          Termín: prosinec 2013 
 

1020/2013 Povolení zvláštního užívání pozemků pro kontejnery na separaci 
použitého textilu                          

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
oznámit žadateli rozhodnutí Rady města Liberce a realizovat předmět plnění 
předmětné nabídky.                                                                                                            

                                                                                                          Termín: prosinec 2013 
 

1043/2013 Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a 
Hvězdná u domu č. p. 492/23 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. Nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně 
související inženýrské činnosti a realizaci díla (finanční prostředky byly 
nárokovány a jsou součástí návrhu rozpočtu pro jednání zastupitelstva města 
12.12.2013) 

              T: 12/2013
 

1044/2013 Prodloužení termínu dokončení akcí Kostelní II, Cyrila a Metoděje, 
Dělnická 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušných 
smluvních dokumentů. 

         Termín: ihned  
 

672/2013 Přijetí dotace od SFDI ČR 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 

- předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy č.      
   309/2013 od  SFDI ČR,   
 
- v souladu s podmínkami dotace zajistit čerpání dotace a realizaci akcí  

    1) „Bezpečný přechod – Zhořelecká“,   
    2) „Bezpečný přechod – Sokolská“,  
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   3) „Bezbariérová trasa č. l v Liberci úsek radnice – Krajská nemocnice     
        Liberec“  

                  T: 12/2013
 

662/2013 „CAO – točka“ vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby     

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby.  

                  T: 12/2013
 

797/2013 Schválení uzavření Darovací smlouvy č. 0018/13/0007 (MV-97537-1/KAP-
2013) s Ministerstvem vnitra ČR 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
podpis Darovací smlouvy č. 0018/13/0007. 

             T: 1. 12. 2013 

 
1023/2013 Schválení uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 

8. 12. 2005 - Provoz a správa informačního systému SML 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
podpis Dodatku č. 10 ke smlouvě KT/7010/05/0051 oběma smluvními stranami. 

           T: 31. 12. 2013 

 
1046/2013 Nominace zástupce Statutárního města Liberec v projektovém týmu 

"Nová nemocnice" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřeného zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář 
primátorky, informovat o rozhodnutí rady města dozorčí radu Krajské nemocnice 
Liberec, a.s.                     

         T: neprodleně 
 

954/2013 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor nové 
služebny MP – ul. Fügnerova - evidenční číslo MP - 22 - 13/13 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o 
nájmu nebytových prostor. 

                                                                                                                         T: 12/2013 
 

726/2013 Žádost o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní 
pohromou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní Obnova obecního a 

krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 v rámci dotačního titulu č. 
1 připravit a uplatnit žádosti o dotaci na akce: 

 
1) Oprava havárie lesní cesty Lyžařská 
2) Oprava havárie lesní cesty U sedmi domků 
3) Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště 
4) Oprava havárie lesní cesty Lidové sady - U Slunečních lázní 
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                  T: 12/2013
Uplatněna pouze žádost č. 3, žádosti č. 1, 2, 4 nesplňovaly podmínky dotace.  

859/2013 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 

2. po schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ zastupitelstvem města zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu, kdy na části  pozemku parcelní číslo 
577/1 a  577/3 v k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, ostatní plocha, který je 
ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik bylo ve prospěch Statutárního města 
Liberec zřízeno věcné břemeno.  

                                                                                                          T: 12/2014 – kontrolní 
 

51/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. zastoupenou společností 
VYDIS a.s. investora akce „Propojení zájmových bodů T-Mobile 
v Liberci – OK“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. ve spolupráci se společností LIS, a.s. a odborem informatiky zajistit technické 

řešení a realizaci přípolože   2 trubek HDPE včetně případných revizních šachet 
určenou výhradně pro optickou síť města – Metropolitní síť   

                                                                                                                Termín: 12/2013

 
230/2012 Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci – OK 

Souhlas s maximálním počtem HDPE trubek ukládaným do kynety 
včetně příloží a náhrad za věcná břemena 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
2. ve spolupráci se společností LIS, a.s., a odborem informatiky zajistit technické 

řešení a realizaci přípolože 2 trubek HDPE v celé trase, instalaci mikrotrubiček do 
HDPE, dodávku požadovaného množství kabelových komor a úhradu za věcná 
břemena na pozemcích jiných vlastníků (v případě, že tyto pozemky budou 
dotčeny i trubkami Vydis, a.s.) určenou výhradně pro optickou síť města - 
Metropolitní síť 

                                                                                                                Termín: 12/2013
 

1001/2012 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro společnost GTS Czech s.r.o. investora akce „Rozšíření optické sítě 
GTS v Liberci“  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
2. ve spolupráci se společností LIS, a.s. a odborem informatiky zajistit technické 

řešení a realizaci přípolože 2 trubek HDPE včetně případných revizních šachet 
určenou výhradně pro optickou síť města - Metropolitní síť 

         Termín: 12/2013

 
63/2013 Hromadný podnět k zákazu zastavení - Jeřmanická 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit realizaci přijatého usnesení 

                                                                                                                 Termín: prosinec 2013
 

340/2013 Revize části majetku města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. průběžně zajišťovat provedení revizí veřejného osvětlení podle předloženého 

harmonogramu a cenové rozvahy 

         Termín: 12/2013
 

 

342/2013 Oprava střech garáží a teras Nezvalova ulice 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. v souladu s interními postupy a směrnicemi vybrat zhotovitele díla a následně 

zajistit realizaci akce 

                                                                                                     Kontrolní termín: 12/2013
 

351/2013 Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2012 - 2013 ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. nárokovat finanční prostředky do rozpočtu města na rok 2014  na realizaci akce 

zavedení silniční meterologie pro zimní údržbu komunikací, 

    Termín: 30.11.2013
 

398/2013 Návrhy variantních postupů města Liberce při zajišťování dlouhodobého 
servisu a oprav veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, světelných 
signalizačních zařízení a dodávek materiálů ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 
Heřmánek Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit realizaci přijatých 
usnesení rady města Liberce.  

                                                                                                          Termín: prosinec 2013 
 

399/2013 Propojení zájmových bodů T - Mobile v Liberci 

Postupy při přebírání stavby do majetku města Liberce a zpracování 
„Koncepce rozvoje metropolitní sítě ve vlastnictví města Liberce“             

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vypracování 
generelu rozvoje sítě optických kabelů, jakožto samostatnou a ucelenou koncepci 
rozvoje, provozu a technického využití sítě optických kabelů městem Liberec. 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý zajistit stanovisko k technicky a právně možnému řešení 
provozování sítě optických kabelů v návaznosti na a v souladu s vypracovaným 
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generelem rozvoje sítě optických vláken. 
3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 

Heřmánek & Černý zajistit podklady a předložit ke schválení Zastupitelstvu 
statutárního města Liberec podklady a návrh majetkoprávní operace - darovací 
smlouvy se společností s T-Mobile Czech Republic, a.s. ohledně daru 2 trubek 
HDPE včetně revizních šachet a projektové dokumentace a dále darovací smlouvy 
se společností s VYDIS a.s. ohledně daru trubek HDPE včetně revizních šachet, 
instalovaných mikrotrubiček a projektové dokumentace. 

4. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. řešit majetkoprávní vypořádání se 
společností a-net cz, s.r.o., ohledně revizních šachet v souladu s usnesením rady 
města Liberce a návrh majetkoprávního vypořádání formou bezúplatného převodu 
předložit ke schválení Zastupitelstvu statutárního města Liberec.  

                                                                                                           Společný termín: 12/2013 
 

431/2013 Správa a provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberce 

Další postupy ve věci zajištění předmětné služby     

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., s odborem informatiky vést jednání se 
společností Liberecká IS a.s. ohledně obchodních vztahů souvisejících s Metropolitní 
sítí optických vláken města a poskytování služeb provozu a správy informačního 
systému a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledku takových 
jednání. 
                                                                                                      Termín: do 31.12.2013

 

452/2013 Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 
2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2018 

2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtu Statutárního 
města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 
2015 - 2018 zastupitelstvu města dne 12. 12. 2013 ke schválení 

 

545/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro Společenství vlastníků Rumjancevova 1254 a 1255 LB, IČ 254 33 920 
a Společenství Rumjancevova 1241 – 1243, IČ 254 37 763 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
v souladu s přijatým usnesením požadovat po Společenství vlastníků 
Rumjancevova 1254 a 1255 LB, IČ 254 33 920 a Společenství Rumjancevova 
1241 – 1243, IČ 254 37 763 úhradu 1.000,- Kč za uzavření věcného břemene, 

               Termín: 12/2013 
 

669/2013 Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ulice Nezvalova 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek v souladu s interními 

postupy vypsat nové výběrové řízení 
                                                                                                                         T: 12/2013
2. Nárokovat finanční prostředky do rozpočtu odboru SM do rozpočtu na rok 2014 

na realizaci akce ,,Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ul. Nezvalova“ 
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                                                                                                                      KT: 12/2013
 

727/2013 Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci - Variantní postupy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. Projednat s radním pro dopravu Libereckého kraje termínové uzavření stávajícího 

dětského dopravního hřiště v Liberci a to aby v rámci možností nedošlo 
k přerušení výuky dopravní výchovy a dále projednat možnost využití nového 
dětského dopravního hřiště včetně zajištění výuky dopravní výchovy pro základní 
školy v Hrádku nad Nisou, Chotyni, Stráži nad Nisou, Mníšku u Liberce, 
Jablonném v Podještědí a vhodným způsobem informovat radu města o výsledku 
projednání 

                                                                                       Kontrolní termín: prosinec 2013  
 

834/2013 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec a rozdělení 
pravomocí na magistrátu od 1. ledna 2014 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1. v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na 

magistrátu, s nově stanoveným počtem zaměstnanců a s novým organogramem 
pracovních pozic, provést opatření pro realizaci přijatých usnesení, 

2. předložit radě města ke schválení úplné znění Organizačního řádu Magistrátu 
města Liberec včetně jeho příloh.       

                                                                                                             T: do 31. 12. 2013  
 

874/2013 „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ - Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením 

jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací 
po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská – dodatečné práce“ předložit 
k podpisu příslušný dodatek č.1 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  Strabag, a.s., IČ: 60838744, se sídlem Tř. gen. Svobody 77, Liberec 
12, 460 14 a  po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

                                                                                                 Termín: 12/2013 – kontrolní 
 

879/2013 Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní - dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo se spol.  TSML, a. s.  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1  ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení 

realizace akce „Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní“  

                  T: 12/2013
 

880/2013 Havarijní opravy opěrných zdí - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.  
TSML, a. s.    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení 

realizace akce „Havarijní opravy opěrných zdí“.  

                  T: 12/2013
 

921/2013 Dodatek č. 1 - změna osoby zástupce ve věcech technických ke smlouvě 
8/13/0164 Zajištění servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení a dodávek materiálu společností 
Technické služby města Liberce, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek zajistit administraci a 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. 8/13/0164 Zajištění dlouhodobého servisu a oprav veřejného a slavnostního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a dodávek materiálu mezi statutárním 
městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, 
Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017. 

                  T: 12/2013
 

927/2013 Oprava komunikace Žitavská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo 
s termínem dokončení do 31.7.2014 a následně zajistit realizaci akce „Oprava 
komunikace Žitavská“. 

               KT: 12/2013 
 

929/2013 Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Raspenavská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. v případě schválení varianty A,B a D nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 

finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace  předmětné akce. 

                                                                                                     Kontrolní termín: 12/2013
 

937/2013 Dopravní obslužnost Libereckého kraje na rok 2014 

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu s advokátní kanceláří Milan Vraspír advokát, 
Drtinova 10, Praha 5, IČ: 71446338, na právní poradenství ve věci zajišťování 
dopravní obslužnosti městem Liberec ve vztahu k Libereckému kraji. 

                                                                                                     Kontrolní termín: 12/2013
 

939/2013 Oprava havárie dešťové kanalizace v ploše veřejné zeleně mezi ulicemi 
Rychtářská a Ruprechtická 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2. Po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu 

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce 

                                                                                                                         T: 12/2013 

 
1007/2013 Změny jízdních řádů MHD Liberec s platností od 15.12.2013 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat společnost Dopravní podnik města Liberce a Jablonce, a.s., o přijatém 
usnesení rady města Liberce, 

    Termín: neprodleně
 

1008/2013 Příměstská autobusová doprava za hranice města Liberce 

Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Písemně informovat odbor dopravy Krajského úřadu libereckého kraje o připomínkách 
města Liberce k návrhu smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

    Termín: neprodleně
 

1009/2013 Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit ve spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek administraci a 

podpis dodatku č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149                                                           
                                                                                                                         T: 12/2013  

 

1013/2013 Rekonstrukce veřejného osvětlení Staré Pavlovice - Stračí, Koroptví, 
Selská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě  

KOLLERT  ELEKTRO, s r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČ: 25464787 
                                                                                                                         T: 12/2013 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce 

                                                                                                                         T: 12/2013 
 

1039/2013 Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní - dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo se spol.  TSML, a.s.    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s 
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dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 
8, 460 08, IČ: 25007017 

              T: 12/2013
 

1042/2013 Příměstská autobusová doprava za hranice města Liberce 

Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Písemně informovat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce a.s. o schválené 

smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 
mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec a objednat příměstskou 
autobusovou dopravu v rozsahu dle uzavřené smlouvy 

Termín: neprodleně
 

1045/2013 Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Zajistit odeslání žádosti panu Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, 

pověřeným řízením resortu dopravy Libereckého kraje ve věci zajištění 
součinnosti Libereckého kraje při zpracování diagnostický průzkumu aktuálně 
stavebně technického stavu nemovitostí a staveb tvořící „Dětské dopravní hřiště 
ve městě Liberci“ nacházející se u tř. Generála Svobody v Liberci 

                                                                                                                    Termín: ihned
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
545/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 

pro Společenství vlastníků Rumjancevova 1254 a 1255 LB, IČ 254  

33 920 a Společenství Rumjancevova 1241 – 1243, IČ 254 37 763 

1.  odboru právnímu a veřejných zakázek, vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby 
dle § 86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Vodovodní přípojky pro 
dva bytové domy Rumjancevova ul. č.p. 1241-1243 a č.p. 1254-1255, 460 01 
Liberec 1“ s podmínkou uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene“ a 
úhrady ceny za věcné břemeno před vydáním předávacího protokolu definitivních 
úprav dotčených povrchů komunikací městu Liberec výše uvedené akce. 

                                                                                                                      Termín: ihned
 

38/2012 Využití areálu Lesního koupaliště 

3. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, po 
schválení záměru zastupitelstvem města a zapracování připomínek zastupitelů 
4. informovat radu města o reálných možnostech spolufinancování, finančním 
rámci a harmonogramu možné realizace 

                                                                                                                        T: 31.3.2012
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831/2013 Přijetí poskytnuté účelové dotace pro JPO obce 

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

 
766/2013 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec 

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

                                                                                                                                T: neprodleně 
 

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

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit radě města smlouvu o výpůjčce 30 ks kontejnerů pro separaci využitelné 
složky komunálního odpadu. 
                                                                                                                Termín: září 2013

 

730/2013 Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy - uzavření 

darovací smlouvy 

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

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

764/2013 Oprava usnesení č. 704/2013 – Schválení uzavření dodatku č. 10 ke 

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

informačního systému SML 

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

                                                                                                                                  T: 1.10.2013 
 

 
401/2013 Jednání dopravního svazu ze dne 13.5.2013 

Přijetí dotace na odbavovací terminály systému IDOL 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., a 
odborem právním a veřejných zakázek vypracovat rozbor za využití ekonomických 
pokladů a rozborů nebo analýz společnosti DPMLJ, a.s., zajistit ekonomický a právní 
rozbor přínosů a rizik systému IDOL pro Statutární město Liberec a jeho zřízenou 
společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, a.s., vhodným způsobem ho 
prezentovat v radě města Liberce 

                                                                                                                           T: červenec 2013
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
1000/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky „Korporátní systém řízení pro Statutární 

město Liberec“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. zajistit uzavření Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy k realizaci zakázky 

„Korporátní systém řízení pro Statutární město Liberec“ s vybraným uchazečem: 
PONTECH, s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 27977315. 

                    T: 12/2013

Průběžně plněno – z důvodů běhu lhůt a vánočních svátků bude smlouva uzavřena v 
01/2014. Nový kontrolní termín – 01/2014 

                  
 

1027/2013 Jmenování Ing. Jindřicha Fadrhonce, představitelem vedení pro systém 
řízení kvality na Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vydání příslušných interních 
předpisů a informovat o této změně. 

               Termín: ihned
 
Vzhledem k rozhodnutí necertifikovat MML ISO 9001:2008 dojde panem tajemníkem 
ke zvážení nutnosti vydání všech předpisů vyžadovaných normou ISO 9001:2008. 
Nový kontrolní termín – 04/2014 
 
 

1038/2013 Dodatek č. 3 - ke stávající mandátní smlouvě na zajištění zóny placených 
parkovacích zón ve městě Liberci, mezi Statutárním městem Liberec a 
společností Technické služby města Liberce, a.s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek zajistit administraci a 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu - dodatku č. 3 ke stávající 
mandátní smlouvě č. TSML 138/99 na zajištění zóny placených parkovacích zón ve 
městě Liberci, mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby města 
Liberce a.s., kterým se zruší stávající závazek o průměrné míře respektovanosti včetně 
plynoucích sankcí vůči městu Liberec. 

                T: 12/2013
Předán k podpisu. Nový kontrolní termín – 02/2014 

318/2013 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Nad Údolím - oprava lávky, Lukášovská - oprava mostu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných Smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene předložit „Smlouvu o zřízení věcného 
břemene“ radě města. 

                 KT: 12/2013
Nebyla realizována oprava. Nový kontrolní termín – 12/2015 
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531/2013 Odhad prokazatelné ztráty z MHD v roce 2013 - návrh dodatku č. 10 ke 
smlouvě č. 10/09/0149 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, nárokovat 
v rozpočtu odboru správy veřejného majetku, na rok 2014, 10 mil. Kč na uhrazení 
doplatku provozní ztráty spol. DPMLJ, a.s., za rok 2013. 

                    T: 12/2013
Smlouva bude podepsána po schválení rozpočtu DPMLJ, a.s.. Nový kontrolní termín – 
01/2014 

541/2013 Žádost o zřízení zábradlí podél nástupiště MHD, Palachova ul. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat přidělení 

finančních prostředků na zpracování PD a zajištění související inženýrské činnosti. 
Následně nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na realizaci 
předmětné akce; 

                                                                                                Kontrolní termín: 12/2013 
Akce nebyla podpořena rozpočtem. Nový kontrolní termín – 12/2015 

675/2013 Žádost společnosti Autonapůl na slevu MHD Liberec pro své klienty 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

- ve spolupráci se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
předložit radě města reakci společnosti Autonapůl na dotazy města Liberce včetně a 
stanovisko k reakci společnosti Autonapůl na dotazy města Liberce 

                                                                                                                 Termín: 12/2013 
Dotazy zpracovány. Bude předloženo RM v únoru 2014. Nový kontrolní termín – 
02/2014 

    
   

 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

  
547/2013 Výběrové řízení na soudního exekutora za účelem vymáhání nedoplatků 

na místních poplatcích a pokutách udělených v rámci správních řízení - 

schválení záměru 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit výběr soudního exekutora za 
účelem vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. 

                                                                                                                               T: 30.09.2013 
 
Plněno průběžně, probíhá vyhodnocování, nový kontrolní termín – 02/2014 
 

113/2013 Zóny placených parkovacích zón ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Technickými službami 
města Liberec, a. s., zajistit přípravu a oboustranný podpis příslušného smluvního 
dokumentu - dodatku ke stávající mandátní smlouvě, který ruší stávající závazek o 
průměrné míře respektovanosti včetně plynoucích sankcí vůči městu Liberec. 
                                                                                                                 Termín: 02/2013



57 
 

Předán k podpisu. Nový kontrolní termín – 02/2014 

  

 
 
 
Nesplněna jsou usnesení: 
 

735/2013 Smlouva o spolupráci mezi SML a společností CFA design na knižní 
publikaci Lázně 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
2. alokovat do rozpočtu roku 2014 částku podle smlouvy o spolupráci 
                                                                                                             Termín: 29.11.2013

 
Dle Mgr. Šolce stanoven nový termín – 28.2.2014. Nový kontrolní termín – 02/2014 
 

48/2012 Plánovací smlouva – Horská 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru správy veřejného 
majetku,  
 
4. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací  

předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 

             KT: 12/2013
Stavba neprovedena. Nový kontrolní termín – 02/2014 

 
 
 
 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

 
1035/2013 Udělení plné moci zastupování v soudním řízení správním pro společnost 

KODAP, s.r.o. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat přiloženou Plnou moc.  

                                                                                                          Termín: neprodleně 

Ing. Karban navrhl termín 15.1.2014. Nový kontrolní termín – 01/2014 
 
 
 
 

 

 
Vypustit ze sledování z prodloužených termínů jsou navržena usnesení: 
 
611/10 Projekt publikace Lázně císaře Františka Josefa I. 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, 
- vypsat veřejnou zakázku na tisk a vazbu publikace 
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                                                                                                                        T: 06/2013 
Vypustit ze sledování – bude řešeno na odboru sportu a cestovního ruchu 
 

742/2013 Bezpečné přechody - založení projektů 

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
       zajistit realizaci jmenovaných projektů 

                                                                                                                   T: kontrolní 01/2013
Vypustit ze sledování – řešeno na odboru správy veřejného majetku 
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