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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 48/2012, 226/2012, 160/2013, 813/2013, 
942/2013, 1022/2013, 1040/2013, 72/2014, 74/2014, 101/2014, 165/2014, 172/2014, 176/2014, 
727/2014. 

 
 

 
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení č. 490/2011, 491/2011, 492/2011 – neuzavření smlouvy, 
739/2011 – Investor nepožaduje 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
únor 2014 

V měsíci  ú n o r u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
812/2013 Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci - úprava termínů  

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

s veřejností 
Termín: 02/2014

 
732/2013 Zajišťování správy a údržby hřbitovů po převzetí od spol. Technické 

služby města Liberce od 1. 1. 2014 

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

Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit plnění přijatých usnesení 
rady města Liberce a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o 
výsledku plnění přijatých usnesení, 

Termín: 1.1.2014
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 

Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., připravit věcný a časový 
harmonogram převzetí a realizace správy a údržby hřbitovů od společnosti 
Technických služeb města Liberce a.s., včetně identifikace a termínového plnění 
legislativních postupů, které musí zajistit město Liberec, 

Termín: 1.1.2014
 

 
1010/2013 Návrh řádu veřejných pohřebišť ve městě Liberci       

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit stanovisko Krajské hygienické stanice v Liberci k předloženému návrhu 

řádu veřejného pohřebiště,  
  
2. Po provedení majetkoprávní operace ve věci převedení hřbitovů ze společnosti 

Technické služby města Liberce a.s. na město Liberec, předložit dle § 18 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění - 
Provozování veřejného pohřebiště, návrh řádu veřejného pohřebiště ke schválení 
Krajskému úřadu Libereckého kraje a následně ke schválení radě města.                   

                                                                                             Kontrolní termín: únor 2014 

 
1011/2013 Ceník nájmu hrobových míst a pohřebních služeb s nájmem spojených

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa
Vzorové dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst 
Podepisování smluv o nájmu hrobových míst         

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit 
zveřejnění ceníku způsobem obvyklým (úřední deska, Liberecký zpravodaj, web 
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města Liberce, vývěska na hřbitovech apod..)                                                                    
T: leden 2014

 
1017/2013 Záměr a podání žádosti o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na 

Sokolovské náměstí v Liberci   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Zajistit prostřednictvím vybrané firmy ISES, s.r.o., M. J. Lermontovova 25, Praha 

6, projekt na výstavbu  a pořízení podzemních kontejnerů a zahradních 
kompostérů 

2. Podat prostřednictvím firmy ISES, s.r.o., žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. 

                                                                                            Termín: únor 2014/ kontrolní 
 

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, 
 
3. Ve spolupráci s Odborem právním a veřejných zakázek a Mgr. Milanem 

Vraspírem, advokátem, předložit Radě Města ke schválení návrh smluvní úpravy 
s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce a.s. na zajištění příměstské 
autobusové dopravy v rozsahu dle uzavřené smlouvy o finanční spolupráci ve 
veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a 
Statutárním městem Liberec 

Termín: únor 2014
 

  

1045/2013 Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

2. Zajistit zpracování diagnostického průzkumu aktuálního stavebně technického 
stavu nemovitostí a staveb tvořící „Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci“ 
nacházející se u tř. Generála Svobody v Liberci 

Termín: únor 2014

 
3/2014 „Oprava komunikací - Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou“  

Dodatek ke Smlouvě 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 dodatku ke „Smlouvě 
o souhlasu s provedením stavby“ mezi SML a IBERUS, s.r.o., Liberec, IČ  27506916. 
                                                                                                Kontrolní termín: 02/2014 

 

65/2014 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,  
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1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Lukáše Stanislava a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Tyršova   

Termín: únor 2014
 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  paní Marie Wölfelová a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Jeronýmova   

Termín: únor 2014

3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Františka Valnohu a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Kaplického.  

Termín: únor 2014
 

66/2014 Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
vyvěšení výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů. 

T: únor 2014 
 

86/2014 Věcný záměr dohody o narovnání vztahů mezi statutárním městem 
Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
a) Ve spolupráci s advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

a odborem právní a veřejných zakázek odeslat schválenou odpověď společnosti 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., (viz příloha č. 4) 

 
b) Vhodným způsobem informovat Radu Města o průběžných výsledcích jednání se 

společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
KT: 02/2014 – kontrolní

Mgr. Martinu Heřmánkovi, zástupci AK Heřmánek & Černý, 
 

v případně kladného vyjádření společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., k návrhu na 
odročení sporu mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., a statutárním městem 
Liberec týkajícího se smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a 
speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a 
povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., a statutárním městem Liberec, ve znění pozdějších 
dodatků, učinit kroky k odročení soudního jednání nařízeného na 6.3.2014. 

 

90/2014 Správní rada Smutečního fondu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným 
způsobem seznámit členy správní rady s usnesením rady města. 

 

91/2014 Řád veřejných pohřebišť ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zveřejnit Řád veřejného pohřebiště v místě obvyklém, na pohřebištích ve vlastnictví 
statutárního města Liberec a nacházející se na k. ú. Liberec. 

T: únor 2014
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92/2014 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,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  Víta Štrbu, zastoupeného 
matkou Zuzanou Štrbovou a to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 
na komunikaci Soukenická   

Termín: únor 2014
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Miroslava Jašurka a to 
včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Na Pískovně.  

Termín: únor 2014
 

94/2014 Výjimka z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů 
komunikací - Proletářská a Sportovní 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikace a prováděním stavby v lokalitě 
Proletářská a Sportovní od 3.3.2014, jejímž investorem je společnost Severočeská 
vodárenská společnost, a.s., Teplice po dobu zimního období v měsíci únor březnu 
roku 2014 za podmínky  zajištění zimní údržby, přístupu k jednotlivým pozemkům a 
zajištění týdenního svozu domovního odpadu ve spolupráci s firmou A.S. A. ze strany 
dodavatele tj. společnosti Integra stavby, a.s. 

Termín: 02/2014
 

96/2014 Prodloužení parkování pro služební vozy Ministerstva vnitra ČR a Policie 
ČR na komunikaci U Opatrovny v blízkosti objektu č. p. 361 na p.p.č. 
5905 k. ú. Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vhodným způsobem informovat žadatele o výsledku projednání žádosti 

T: 02/2014
 
2. na základě žádosti vydat souhlasné vyjádření k žádosti Ministerstva vnitra ČR a 

Policie ČR 
T: 02/2014

 

97/2014 Hálkova, Vrbova - úprava křižovatky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným 
způsobem informovat žadatele o výsledku projednání žádosti. 

T: 02/2014 
 

98/2014 Kostelní - řešení obslužnosti kostela sv. Antonína Velikého 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným 
způsobem informovat žadatele o výsledku projednání žádosti. 
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T: 02/2014
 

100/2014 Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2014      

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
na akci „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2014“ zajistit 
podepsání příslušného smluvního dokumentu na realizaci výše uvedené akce 
společnosti Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, 
IČ: 25007017. 

T: 02/2014
 

102/2014 Dohoda o ukončení nájmu pozemku v rámci realizované stavby   

„Oprava mostu Ostašovská“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Dohody o ukončení nájmu“ pozemku v k. ú. 
Růžodol, p. č. 1408/1 ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu se společností Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, IČ 709 94 234 se sídlem u Fotochemy 259, 501 01 Hradec 
Králové.   

      KT: 02/2014 – kontrolní
 

103/2014 Aktualizace interního předpisu pro zřizování služebností 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, postupovat 
při výpočtu ceny dle schváleného interního předpisu. 

   Termín: neodkladně
 

144/2014 Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 
2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit vyúčtování dotace na 
podporu recyklace odpadů na jednání zastupitelstva dne 27. 2. 2014. 

 

146/2014 Dětské dopravní hřiště v Liberci - záměr bezúplatného převodu
Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká 
147/38 

Sdělení pana Vladimíra Mastníka, člena rady Libereckého kraje ze dne 
19. 12. 2013 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku včetně vybavení 
tvořící soubor nemovitostí a včetně movitého vybavení Dopravního hřiště ve městě 
Liberci, Zhořelecká č. p. 147/38 v Liberci z Libereckého kraje na město Liberec na 
jednání zastupitelstva města Liberce, 

Termín 02/2014
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

vhodným způsobem informovat p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, 
pověřeného řízením resortu dopravy Libereckého kraje o přijatém usnesení rady 
města Liberce. 

Termín: neprodleně
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134/2014 Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami 
pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení 
zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ - uzavření darovací smlouvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž 

předmětem je přijetí darovaných nemovitostí tvořených kabelovými komorami pro 
umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových 
bodů T-Mobile v Liberci OK“ od společnosti A-net Liberec, s.r.o.  

KT 02/2014 
 

135/2014 Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami 
pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení 
zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ - uzavření darovací smlouvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž 

předmětem je přijetí darovaných nemovitostí tvořených kabelovými komorami pro 
umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových 
bodů T-Mobile v Liberci OK“ od společnosti A-net Liberec, s.r.o.  

KT 02/2014 
 

161/2014 Záměr pronájmu restaurace Radniční sklípek 

2. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, zajistit 
stavebně technický průzkum aktuálních vad včetně návrhu jejich odstranění 
souvisejících s prostorem restaurace Radniční sklípek. 

T: 02/2014

 
130/2014 Odsouhlasení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním 

městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území 
města Frýdlant pro rok 2014-2015 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
- podepsat Dodatek č. 1 

T: bezodkladně
  

- předložit informaci k projednání zastupitelstvu města 
                            T: nejbližší zasedání zastupitelstva města

 
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy. 

T: bezodkladně

 
77/2014 Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 

Ziel 3/Cíl 3 SN - CZ k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – 
JSDH Berthelsdorf ” 

1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis 
smluvních dokumentů k poskytnutí dotace Fondu malých projektů v Euroregionu 
Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ k realizaci projektu „ JSDH Krásná 
Studánka – JSDH Berthelsdorf ” 
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T: 02/2014

  
32/2014 Výběrové řízení na soudního exekutora za účelem vymáhání nedoplatků 

na místních poplatcích a pokutách udělených v rámci správních řízení 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Rámcové smlouvy o 
provádění exekucí se jmenovanými.  

T: 28.2.2014

 
111/2014 Výběrové řízení na právní kancelář pro zajištění změny v emisních 

podmínkách a zajištění vydaného komunálního dluhopisu 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit podepsání příslušné smluvní 
dokumentace.  

    Termín: 28. 2. 2014
 

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

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou 
integraci úřadu předložit návrh na zrušení usnesení č.193/07 zastupitelstvu města 

             T: 30.01.2014 
 

1036/2013 Rozšíření počtu platebních terminálů 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci 
úřadu, zajistit podepsání příslušné smluvní dokumentace.  

  Termín: 31.1.2014
 

124/2014 Aktualizace seznamu komunálních cílů zapojených do Městského 
orientačního systému 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zařadit subjekty (IQ Landia, 
Dinopark) mezi komunální cíle městského orientačního systému a realizaci značení, 
pokud tyto subjekty uhradí náklady spojené s realizací a instalací značení, změnit 
aktuální značení Oblastní galerie Liberec. 

 
188/2014 Dodatek č. 16 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. 16 
Smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 
2001. 

Termín: ihned
 

1055/2013 Mzdové náklady a vyúčtování mzdových nákladů Komunitní práce  
Liberec, o.p.s. 

Ivaně Roncové, vedoucí odboru humanitního projednat uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o spolupráci se společností Komunitní práce Liberec o.p.s., kterým bude ze 
smlouvy o spolupráci vypuštěna odrážka první, bodu 3) čl. II smlouvy.           
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T: do 31.1.2014

 
103/2014 Aktualizace interního předpisu pro zřizování služebností 

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, 
uzavírat nové o zřízení služebnosti dle aktualizovaného interního předpisu; 

Termín: neodkladně
 

104/2014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Ivaně Roncové, zastupující vedoucího odboru majetkové správy, zahájit další potřebné 
kroky vedoucí k realizaci směny pozemků.     

T: neodkladně
 

105/2014 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Ivaně Roncové, zastupující vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
nájemních smluv.  

T: neodkladně
 

106/2014 Majetkoprávní operace - Pacht pozemku 

Ivaně Roncové, zastupující vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
pachtovní smlouvy.  

T: neodkladně
       

107/2014 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování služebnosti dle schváleného usnesení.  

T: neodkladně
 

108/2014 Změna využití pozemku u nájemní smlouvy reg.č. 2501/02/0576 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/02/0576. 

T: neodkladně
 

109/2014 Interní předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo 
místnosti ve vlastnictví SML 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
uzavírat nové nájemní smlouvy a vydávat pokyny k uzavírání nájemních smluv dle 
aktualizovaného interního předpisu.       
                                                                                                                  T: neodkladně 

 

154/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemku 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke 
schválení zastupitelstvu města. 
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155/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

T: 27. 2. 2014

 
156/2014 Majetkoprávní operace - revokace usnesení - výpůjčky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování smluv o výpůjčce. 

T: neodkladně
 

157/2014 Majetkoprávní operace - věcná břemena (služebnosti) 

Ivaně Roncové, zastupující vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně
 

158/2014 Majetkoprávní operace - změny usnesení - věcná břemena (služebnosti)    

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně
 

159/2014 Úprava ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího  - 
výběrové řízení 

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

T: 27. 2. 2014
 

160/2014 Opakovaná úprava cen pozemků s budovami, včetně pozemků 
souvisejících  - výběrová řízení 

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

T: 27. 2. 2014

 
161/2014 Záměr pronájmu restaurace Radniční sklípek 

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
vypsat výběrové řízení dle schválených podmínek 

T: 02/2014

 
162/2014 Správa bytových domů 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, 
  
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 

dodavatele na služby s názvem „Správa bytových domů“ zadávanou formou 
veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie (§ 25 zákona a § 38 zákona) 
rozdělenou na dvě části, a to: Správa bytových domů v ulici Krajní č. p. 1575, 
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1576, 1577, 1578, 1579, 1580 a Seniorů č. p. 1208 a Správa bytových domů v 
ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177, 1178 a obsluha kotelen a výměníkové 
stanice v ulici Krejčího č. p. 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178 a ulici 
Seniorů 1208  

T: 02/2014
 

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

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vypsat nové 
výběrové řízení se zapracováním se všemi podklady z odborného posudku a podle 
nového občanského zákoníku. 

T: únor 2014
 

1036/2013 Rozšíření počtu platebních terminálů 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci 
úřadu, zajistit podepsání příslušné smluvní dokumentace.  

  Termín: 31.1.2014
 

148/2014 Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit záměr ke schválení do 
finančního výboru a následně do Zastupitelstva města Liberec. 

    Termín: 27. 2. 2014
 

149/2014 Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s. 

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

      Termín: 27.2.2014
 

150/2014 Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České 
spořitelny, a.s.  - Dodatek č. 4 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh na uzavření 
dodatku ke smlouvě zastupitelstvu města dne 28. 2. 2014 ke schválení. 

 

151/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 
2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
1A statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 27. 2. 2014 ke 
schválení. 

 

152/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 
2014     

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
1A statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 27. 2. 2014 ke 
schválení. 
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153/2014 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených 
organizací na roky 2014 – 2018 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového výhledu 
statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2014 – 2018 zastupitelstvu 
města dne 28. 2. 2014 ke schválení. 

 

63/2014 
 
 
 
 
 
 

Integrovaný plán rozvoje území IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou - 
založení projektu a podání žádosti na financování tvorby 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, podat 
žádost do Operačního programu technická pomoc na tvorbu IPRÚ.   

T: 02/2014
 

64/2014 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní centrum 
pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Unistav, a.s., 
Příkop 6, 602  00 Brno, IČ 005 31 766. 

T: 02/2014

119/2014 
 
 
 
 

IPRM Rochlice - výzva č. 9 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání výzvy. 

T: 02/2014

120/2014 
 
 
 
 
 

Varovný systém - dodatek č. 1 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajisti 
podpis dodatku č. 1. 

T: ihned
 

121/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodavatele projektové činnosti a autorského dozoru pro projekt 
„Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem Projektový ateliér DAVID, s.r.o., 
Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, IČ 27277577 za nabídkovou cenu 394.000,- Kč bez 
DPH. 

T: 02/2014
122/2014 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „ZŠ Sokolovská – 
rekonstrukce“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem B & F, spol. 
s r.o., Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant, IČ 499 05 201. 

T: 02/2014
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123/2014 
 
 
 
 
 
 

Lázně - schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

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

T: neprodleně
 

175/2014 
 
 
 
 
 

Zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání pozemků  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
podklady k jednání o majetkovém vypořádání pozemku p.p.č. 1558/1 v k.ú. Liberec. 

Termín: Neprodleně
 

173/2014 
 
 
 
 
 
 

Dodatek č. 5 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: 27.2.2014
 

178/2014 Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014 

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky a zodpovědnému politikovi 
projektu Statutární město Liberec – Zdravé město, předložit Plán ke schválení 
zastupitelstvu města. 

 

1056/2013 Informace o rezignaci Ing. Petra Olyšara na funkci člena Zastupitelstva 
města Liberec  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, na základě výše uvedených 
skutečností, zajistit předání Osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva 
města Liberec paní Naděždě Jarošové. 

T: neprodleně
 

118/2014 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou - založení přípravného týmu, 
Memorandum o spolupráci na přípravě a jmenování manažera IPRÚ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit schválení založení 
přípravného týmu, jmenováním manažera IPRÚ a Memoranda o spolupráci na 
přípravě a realizaci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou k projednání zastupitelstvu 
města Liberec. 

T: 02/2014
 

125/2014 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Ziel3/Cíl 3 SN-CZ na realizaci projektu „Cyklostezka Odra/Nisa - 
doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města. 

T: 27. 2. 2014
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127/2014 Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy - činnost Jednotného 
kontaktního místa 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města dne 27. 2. 2014. 

 

129/2014 Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na období 
2014-2018 

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

Termín: 27. 2. 2014 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit pozvání navržené 

kandidátky na zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2014 

Termín: Neprodleně 
 

131/2014 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

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

 

167/2014 Formální úprava schválených pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí 
dotace u jmenovaných účelových fondů statutárního města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasenou formální změnu pravidel a žádosti u jmenovaných účelových 
fondů Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 2. 2014 
 

168/2014 Odvolání a jmenování člena správní rady Fondu zdraví statutárního 
města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 27. 2. 2014
 

171/2014 Žádost o uzavření dohody o splátkách se spolkem „Liberecké fórum“ 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit uzavření dohody o 
splátkách se spolkem „Liberecké fórum“ zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 27. 2. 2014
 

180/2014 Přijetí dotace na projekt „Podpora plnění standardů kvality sociálně 
právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“ 

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

T: 27. 2. 2014
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181/2014 Předfinancování projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně 
právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“ 

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

T: 27. 2. 2014
 

147/2014 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. y/2014, o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány 
některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

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

Termín: 27.2.2014

 
15/2014 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury 

obce z Ministerstva vnitra ČR  

Mgr. Romanovi Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit podání žádosti o 
dotaci na Ministerstvo vnitra ČR.  

T: únor 2014

 
56/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví Statutárního 

města Liberec     

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru pro občany,
 
1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu se Sentivanem 

Vladimírem.  
2. Neprodloužit nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu s Mašatou Jiřím. 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na standardní byt do úpravy s Kubíčkovou Milenou a 

Novotným Josefem. 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Dufkovou Zdeňkou.                            
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby s Podolínskou 

Vlastou.           
6. Vystavit pokyn k uzavření nájemních smluv s věcně usměrňovaným nájemným na 

byty U Sila s Manychovou Evou, Halbichem Jiřím, Bircovou Petrou a Horákovou 
Helenou.  

7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s paní Tejnskou Janou (výměna).       

T: 28. 2. 2014
 

112/2014 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 
2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, a Bc. Davidu Novotnému, 
vedoucímu odboru správy veřejného majetku, seznámit se schválenými pravidly 
ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti. 

Termín: 10. 2. 2014
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113/2014 Nové určení platu Ing. Jiřího Veselého, ředitele Základní školy, Liberec, 
U Soudu 369/8, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit vypracování nového 
platového výměru dle důvodové zprávy.                                       

T: ihned 
 

114/2014 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, 
Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit zveřejnění konkurzu 
dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: neprodleně
 

115/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola, Liberec, 
Dobiášova 851/5, příspěvková organizace za období roků 2011 a 2012 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
164/2014 Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů mateřských a 

základních škol 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit zveřejnění konkurzů 
dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jejich realizaci. 

T: neprodleně
 

169/2014 
 

Vzory nájemních smluv dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit používání nových 
nájemních smluv. 

T: neprodleně
 

83/2014 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec a navýšení počtu 
zaměstnanců odboru sociální péče MML 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1. v souvislosti se změnou Organizačního řádu a nově stanoveným počtem 

zaměstnanců provést opatření pro realizaci přijatých usnesení, 
2. zapracovat do organogramu funkčních míst MML schválenou změnu. 

T: do 28. 2. 2014  
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

685/2011 Obchodně průmyslová zóna Sever – úprava odvodnění a oprava kaskády 

Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 

předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 
                                                                                                                             KT: 05/2012 
 

115/2011 Ulice Hančova a Vrbatova v k. ú. Vesec u Liberce – Plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 

„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města 
ke schválení 

                                                                                                                         KT: 10/2012 

 
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
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
 

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
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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
 

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
 

30/2014 Další postup při regulaci hazardu na území města    

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit dodatek č. 1 ke kodexu chování na území města Liberce Zastupitelstvu SML. 

      T: 30.1.2014

 
31/2014 
 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2014, o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé 
sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

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

T: 30. 1. 2014
 

513/2013 Návrh zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

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

Termín: do 27.6.2013
 

71/2014 Návrh na snížení počtu členů ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

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

 Termín: do 30.1.2014
SPLNĚNO – Bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města. Na základě porady 
předsedů zastupitelských klubů byl bod stažen.  
 

13/2014 Dětské hřiště Winterova - pozemek p. č. 5204/1, k. ú. Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit informování OS Winterova a zpracovat novou smlouvu o výpůjčce s ohledem na 
schválené podmínky.                                

T: neodkladně
 

44/2014 Revokace usnesení č. 842/2013/2 - výpůjčka pozemků pro Český svaz 
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ochránců přírody 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k uzavření smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně
 

33/2014 Aktualizační dodatky k pojištění majetku, odpovědnosti a k havarijnímu 
pojištění 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat tyto smluvní dokumenty. 

  Termín: 31. 1. 2013
 

57/2014 Přidělení bytu ve vlastnictví Statutárního města Liberec     

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby č. 24, o velikosti 2+1, Nad 
Sokolovnou 616, Liberec, se společností Dolmen o.p.s. - agentura pro chráněné bydlení, 
Lužická 920/7, Liberec. 

T: neprodleně
 

58/2014 Poskytnutí příspěvku p. o. Domov důchodců Bystřany 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit podpis smlouvy 
s příspěvkovou organizací Domov důchodců Bystřany dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

T: neprodleně
 
 

 

Částečně jsou splněna usnesení: 
  

1040/2013 Zajištění správy, údržby a rozvoje hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou 
prostřednictvím Městského obvodu Liberec  - Vratislavice nad Nisou od  
1.1.2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s právní kanceláří Heřmánek a Černý advokátní kancelář, s.r.o., 
odborem právním a veřejných zakázek a zástupcem Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou, Vladimírem Braunem, místostarostou, převod finančních 
prostředků, tzv. časového rozlišení, a to formou Dohody, která bude předložena radě 
města Liberec ke schválení. 
                                                                                               Kontrolní termín: únor 2014

 
 Trvá převod finančních prostředků (časové rozlišení) z důvodu finančního rozdílu 

mezi údaji SML a TSML, a. s., řeší představenstvo TSML, a. s., nový kontrolní termín: 
04/2014 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

813/2013 Záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních 
trhů a restaurace Rybářská Bašta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, ZOO Liberec, p. o., a vedoucí 

oddělení majetkové evidence a dispozic zpracovat a zajistit v souladu s vnitřními 
předpisy města Liberce zadávací dokumentaci, administraci a vyhodnocení 
příslušného výběrového řízení na službu „Ekonomické a právní poradenství na 
dlouhodobý pronájem objektu „Restaurace Rybářská Bašta v Liberci“ a „areálu 
Libereckých výstavních trhů na Masarykově třídě“  

T: 02/2014 
Znalecký posudek vrácen k přepracování diagnostice. Nový kontrolní termín: 04/2014 
 

101/2014 „Oprava komunikace Rychtářská“   

Přeložka kabelů ČEZ 

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

přeložky distribučního zařízení “ pro akci „Oprava komunikace Rychtářská“ ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu 

 T: 02/2014 – kontrolní

Průběžně plněno. Nový kontrolní termín: 04/2014 

 
74/2014 Zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika ubytoven

náměstkovi Kamilu Janu Svobodovi, aby:  
 
2. připravil návrh harmonogramu koordinačních setkání institucí, které se působením 

ubytoven a skupinou obyvatel využívajících jejich služeb pravidelně věnují  
termín: (02/2014)

 
4. připravil harmonogram přípravy a vzniku koncepce tzv. prostupného bydlení a 

zajistil pro její vznik potřebné podmínky  
termín: (02/2014)

Na úkolu se pracuje, pan náměstek má na toto téma sjednáno několik schůzek 
v následujících týdnech. Nový kontrolní termín: 04/2014 

 
72/2014 Schválení záměru - MEMORANDUM - mezi Statutárním městem Liberec a 

Libereckým krajem 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou 
integraci,  
2. předložit záměr přijetí memoranda Radě LK  

          Termín: únor 2014
Zpracovává Liberecký kraj, nový kontrolní termín: 06/2014 

 
176/2014 MFRB – návrh na úpravu předmětu plnění smlouvy reg. č. 7003/06/0217 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
předložit návrh úpravy Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7006/06/0217 ve 
znění dodatku č. 1. – 6. ke schválení zastupitelstvu města. 
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Na 2.ZM 2014 staženo, nový kontrolní termín: 04/2014 

 
165/2014 Nový platový výměr Mgr. Martina Mikuše, ředitele Základní školy, 

Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit vypracování platového 
výměru dle důvodové zprávy.                                       

T: ihned

Připraveno k podpisu, nový kontrolní termín: 03/2014  

 
172/2014 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných 

zakázek Statutárním městem Liberec - organizace ADVAITA a Most 
k naději 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit zástupce organizací 
ADVAITA a Most k naději s rozhodnutím rady města a zajistit podpis smluv o 
poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy. 

T: ihned

U podpisu na právním odboru, urgováno písemně dne 7. 3. 2014,  
nový kontrolní termín: 04/2014 

 

  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

1022/2013 Sdružená investice s vlastníky technické infrastruktury – Dr. M. 
Horákové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení 

na výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně 
zajištění inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení a 
dokumentace pro provádění stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E-
ZAK a vyhodnocení předložených nabídek 

                  T: 01/2014
Stále probíhá jednání s vlastníky tech. infrastruktury, řeší se etapizace akce. Řízení 
bude vypsáno v době, kdy bude potaženo schody. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 

727/2014 Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci - Variantní postupy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. Vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektu včetně následné realizace projektu 

a navrhované řešení projednat s Krajským koordinátorem BESIP Ministerstva 
dopravy pro Liberecký kraj a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 

                                                                                           Kontrolní termín: leden 2014 
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Probíhají jednání. Nový kontrolní termín: 04/2014  
 

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy 

obvodového pláště budovy Uranu 
 T: 10/2012 - kontrolní

Úkol zůstává – bylo zdůvodněno nedostatkem financí. Vedením města vyškrtnuto 
z plánu investic na rok 2014. Nový kontrolní termín: 11/2014 

 
                                                                                                                        

 
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
 

160/2013 Rumjancevova - úprava vnitrobloku 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
5. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Rumjancevova – 

Úprava vnitrobloku“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového 
řízení a vítězného uchazeče 

Termín: 05/2013
Letos není v rozpočtu schváleno. Realizace – rok 2015. 
Nový kontrolní termín: 01/2015 
 
 

48/2012 Plánovací smlouva – Horská 

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

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

KT: 12/2013
Viz viladům Horská Nový kontrolní termín: 01/2015 

 
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

Nesplněno z důvodu zpoždění správce rozpoč. pol. odboru Péče o občany. Nový 
kontrolní termín: 05/2014 
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Z prodloužených termínů usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  

490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k. ú. Karlinky – 
U Lesíčka 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 

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

                                                                                                                     KT: 01/2012 
Vypustit ze sledování. Neuzavření smlouvy. 
 

491/2011 Zrušení usnesení RM č. 264/2011 

Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII - 

Karlinky - Volgogradská - Americká 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 

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

                                                                                                                     KT: 01/2012 
Vypustit ze sledování. Neuzavření smlouvy. 
 

492/2011 Zrušení usnesení RM č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
d)  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 

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

                                                                                                                     KT: 01/2012 
Vypustit ze sledování. Neuzavření smlouvy. 
 

739/2011 Komunikace V Cihelně – zřízení komunikace 

Plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru technické 
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: 06/2012 
Vypustit ze sledování. Investor nepožaduje. 
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