
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2014  

 

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno:       

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  
s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 149/2013, 49/2014, 70/2014, 71/2014, 77/2014, 
176/2012, 46/2014, 66/2014, 15/2014, 149/2013, 10/2014, 45/2014, 166/2013, 42/2013, 43/2013, 
84/2014 bod 1, 61/2013, 67/2014. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci leden, únor, březen 2014 

 

V měsíci  l e d n u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
22/2014 
 

Volba nové členky Výboru pro rozvoj a územní plánování  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nové členky 
Výboru pro rozvoj a územní plánování.  

T: neprodleně
 

4/2014 Prodej pozemků 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními 
operacemi. 

T: neprodleně
 

5/2014 Záměr prodeje pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

                 T: neprodleně
 

15/2014 Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -
2015 

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města začlenit schválené prostředky 
do nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2014 

 
 

20/2014 
 
 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“     

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci 
indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ poskytovateli dotace.  

 

249/2013 Darovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – 
Chrastava úsek 0,000 – 0,771“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu. 

T: 01/2014

 
11/2014 Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20 tis. Kč 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit odpis pohledávky včetně 
příslušenství nad 20 tis. Kč v celkové částce 337.852,- Kč z důvodu úmrtí dlužníka 
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specifikovaného v důvodové zprávě.  

T: neprodleně
 

  
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

 
276/2013 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 

příspěvkových organizací 

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

T: prosinec 2013
 

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

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

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

T: neprodleně
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
15/2014 Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -

2015 

1. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, připravit návrh změny 
Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

- stále se projednává se členy správní rady, nový kontrolní termín: 06/2014 

 

 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

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

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit kapitalizaci části dluhu 
společnosti SAJ, a. s. 

T: neprodleně
Průběžně plněno, probíhají kroky směřující ke splnění úkolu. Nový kontrolní termín – 
05/2014 
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3. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis dodatku č. 2. 
T: neprodleně

- momentálně se situace řeší revokací části usnesení, tj. aktualizoval se dodatek č. 2, 
samotná kapitalizace proběhla, to je splněno – nový dodatek předložen do 8. RM. 
Nový kontrolní termín: 04/2014 
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V měsíci ú n o r u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
76/2014 Změny v personálním obsazení ve finančním výboru 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování nového člena 
finančního výboru. 

Termín: neprodleně
 

6/2014 Zrušení usnesení zastupitelstva – Radniční sklípek  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
vypsat výběrové řízení se zapracováním všech podkladů z odborného posudku a 
podle nového občanského zákoníku.                

T: únor 2014

 
7/2014 Nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
informovat zástupce školy o výsledku jednání zastupitelstva města.   

T: neodkladně
 

8/2014 Dar pozemku p. č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucímu odboru majetkové správy, 
uzavřít darovací smlouvu. 

T: neprodleně
 

30/2014 Prodej pozemku 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.  

T: neprodleně
 

31/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními 
operacemi. 

T: neprodleně
 

16/2014 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 ” 

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 – 
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JSDH Berthelsdorf ” 

                         T: 02/2014  
 

50/2014  Formální úprava schválených pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí 
dotace  u jmenovaných účelových fondů statutárního města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit provedení formální změny 
pravidel a žádosti u jmenovaných účelových fondů Statutárního města Liberec a 
dokumenty zveřejnit na webových stránkách města. 

T: neprodleně 
                                                                                                         

34/2014 Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České 
spořitelny, a.s. - Dodatek č. 4 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě. 

 Termín: 28. 2. 2014 

 
39/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 

2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
statutárního města Liberec za rok 2014. 
 
                                                                                                         Termín: neprodleně

 

40/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 
2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
statutárního města Liberec za rok 2014. 

Termín: neprodleně
 

65/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet 
statutárního města Liberec za rok 2014. 

Termín: neprodleně
 

43/2014 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionou Nisa v programu 
Ziel 3/Cíl 3 SN - CZ na realizaci projektu „Cyklostezka Odra/Nisa - 
doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy 

T: neprodleně
 

42/2014 
 
 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ 

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

T: neprodleně
 

47/2014 
 
 
 
 
 
 

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou - založení přípravného výboru, 
Memorandum o spolupráci na přípravě a jmenování manažera IPRÚ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Memorandum o spolupráci 
na přípravě IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou. 

T: 02/2014
 

29/2014 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 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
písemně informovat p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, pověřeného řízením 
resortu dopravy Libereckého kraje o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberce. 

T: neprodleně
 

43/2014 Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionou Nisa v programu 
Ziel 3/Cíl 3 SN - CZ na realizaci projektu „Cyklostezka Odra/Nisa - 
doplnění navigace pro uživatele ve městě Liberec“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, součinnost 
s tímto projektem. 

T: neprodleně
 

12/2014 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, zajistit podepsání dodatků ke 
smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec. 

T: únor 2014

 
25/2014 Žádost o uzavření dohody o splátkách se spolkem „Liberecké fórum“ 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření dohody o 
splátkách se spolkem „Liberecké fórum“. 

T: neprodleně
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Z prodloužených termínů jsou průběžně splněna usnesení: 
  

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

ULB/6660/01/05 

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

Termín: neprodleně
Dohoda s ČS uzavřena nebyla. Nový kontrolní termín: 04/2014  

 

166/2013 Schválení návrhu zadání 71. Změny Územního plánu města Liberec 

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

Termín: neprodleně
 
Průběžně plněno. V současné době je vybraným projektantem zpracováván návrh 
71. změny pro společné jednání. Dále budou následovat kroky dle stavebního 
zákona. Nový kontrolní termín: 09/2014 
 

42/2013 Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51., 52. B, 55. A 
56. Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu 
pořizování změn č. 51., 52.B, 56.B Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně
 
Průběžně plněno. Jsou zpracovány příslušné dokumentace, které jsou projednávány 
dle stavebního zákona, jedná se o 52.B změnu ÚPML ve fázi po veřejném projednání 
a 56.B změnu ÚPML ve fázi před veřejným projednáním. Proces pořízení 55. změny 
ÚPML byl usnesením č. 42/2013 ukončen. 51. změna bude předkládána k vydání v 
dubnovém ZM. Nový kontrolní termín: 09/2014 
 

43/2013 Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 
Územního plánu města Liberec a zařazení podnětů do strategické změny 
č. 71 Územního plánu města Liberec 

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

Termín: neprodleně
 
Průběžně plněno. V současné době je vybraným projektantem zpracováván návrh 
71. změny pro společné jednání. Dále budou následovat kroky dle stavebního 
zákona. Nový kontrolní termín: 09/2014 
 
 

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

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

T: bezodkladně
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283/2013 Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ 
do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

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

T: neprodleně
 

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

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

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

 T: neprodleně
 

259/2013 Vydání 67. změny územního plánu města Liberec – ZZSLK 

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

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

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

 
 

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

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

T: 12/2013 - kontrolní
 

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

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

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

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

 

  

 
Částečně jsou plněna usnesení: 
 
10/2014 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb  v k. ú. Dolní Hanychov 

(ul. Tálinská) 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
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po schválení majetkoprávních operací pod body 1. A 2. Zastupitelstvem města, 
uzavřít příslušnou darovací a kupní smlouvu. 

Termín: 02/2014

Částečně splněno – uzavřena darovací smlouva, na kupní smlouvu se 
stranou  SVS, a. s., čekáme. Nový kontrolní termín: 05/2014 

 

  
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
66/2014 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a 
Statutárním městem Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 2 ke 
smlouvě č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

T: neprodleně
- připravené k podpisu, čeká se na Kraj. Nový kontrolní termín: 04/2014. 

                                                                                                
45/2014 Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014 

Kamilovi Janu Svobodovi, zodpovědnému politikovi projektu, a Pavlíně Prášilové, 
koordinátorce projektu, realizovat všechny potřebné kroky k naplňování Plánu 
zlepšování místní Agendy 21.  

 
Průběžně plněno - plán aktivit na rok 2014, nový kontrolní termín: 01/2015 
 

67/2014 Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
zrealizovat projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek 
přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 

Termín: dle podmínek dotace
Průběžně plněno - v současné době se připravuje zadávací dokumentace ve veřejné 
soutěži. Nový kontrolní termín: 05/2014 
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V měsíci b ř e z n u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
51/2014 Odvolání a jmenování člena správní rady Fondu zdraví statutárního 

města Liberec 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajisti jmenování a odvolání členů 
správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec.   

T: neprodleně

56/2014 Prodej pozemku 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně
 

57/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

 

58/2014 Majetkoprávní operace - Změna usnesení - prodloužení lhůty k podpisu 
kupní smlouvy 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.  

T: neprodleně
 

270/2013 Revokace části usnesení a alokace části peněz z prodeje pizzerie 
"Maškovka" na nutné opravy kina Varšava 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zapracovat částku 1,8 mil. Kč do 
návrhu 1. rozpočtového opatření v roce 2014 do nově vytvořené položky Kino 
Varšava – opravy.  

T: březen 2014
 

64/2014 Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce, a. s. - další 
postup 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, pozastavit práce na záměru podle 
usnesení ZM č. 247/2012 a písemně informovat poradce. 

T: 27. 3. 2014
 

72/2014 Návrh Správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. 
a III. výzvy roku 2014                  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně
 

73/2014 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci I. výzvy roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně
 

61/2014 
 
 
 

Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečního úvěru a 
změnou zástavní smlouvy na bytové domy č. p. 575 - 577 v ulici 
Jeronýmova ve správě A+G Stadion 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat zástavní smlouvu na 
předmětné nemovitosti.
                                                                                                       Termín: neprodleně 

 

35/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1165/2014 vydané ministerstvem práce a 
sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na 
Statutárním městě Liberec“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00074. 

T: březen 2014
 

36/2014 
 
 
 
 
 
 

Předfinancování projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně 
právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zařazení předfinancování projektu 
„Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním 
městě Liberec“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00074 do rozpočtového opatření. 

T: březen 2014
 

80/2014 
 
 
 
 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci za rok 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení zprávy 
poskytovateli dotace. 

 

81/2014 
 
 
 
 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ v Liberci za rok 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení zprávy 
poskytovateli dotace. 
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27/2014 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, 
po schválení přijetí nemovitostí, tvořených kabelovými komorami pro umístění 
optických kabelů, do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem města, zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

KT: 03/2014
 

28/2014 Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného ochrannými 
optotrubkami pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci 
stavby „Propojení zájmových bodů T - Mobile v Liberci OK“ - uzavření 
darovací smlouvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení přijetí nemovitostí, tvořících trasu ochranných optotrubek pro umístění 
optických kabelů, do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem města, zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu.  

KT: 03/2014
 

83/2014 Návrh k pořízení 73. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 
73/1 a 73/2 

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

Termín: neprodleně
 

84/2014 Nové názvy ulic - 03/2014

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

  

 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

187/2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

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

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

vzdělávání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 
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T: listopad 2013
 

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

zřizovatelem není Statutární město Liberec 

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

T: prosinec 2013
 

 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
49/2014 Další postup regulace hazardu na území města  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, 
 
1. Zajistit podpis na dodatku č. 1 ke kodexu chování provozovatelů heren na území 

města Liberce  
T: březen 2014

Průběžně plněno, probíhá sběr dat, nový kontrolní termín: 04/2014 

 
46/2014 Vstup SML do „Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvořit rozpočtovou 
položku „členský příspěvek sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ a nejbližším 
rozpočtovým opatřením ji naplnit ve výši 3.000,- Kč. 

T: březen 2014

Bude v RO schvalovaném 24.4.2014, nový kontrolní termín: 04/2014 
 

84/2014 Nové názvy ulic - 03/2014 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, provést změnu v 
evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a ostatní 
organizace o nových názvech ulic 

        T: neprodleně

Průběžně plněno. Odbory MML byly již informovány. Změna evidence ulic a 
informovanost ostatních organizací je v současné době zajišťována. Nový kontrolní 
termín - 06/2014.  
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
61/2013 Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy o 

bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05" 

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

 
 
Průběžně plněno, soudní řízení probíhá, nový kontrolní termín 09/2014. 
 

  
 

 
 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
70/2014 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 

kulturního fondu pro 1. kolo 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 
2014 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně

Splněno částečně, nový kontrolní termín: 04/2014 
 

71/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec 

T: neprodleně

Splněno částečně, nový kontrolní termín: 04/2014 

 
 

77/2014 Věcné hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního 
města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit vyhodnocování žádostí o 
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v 
sociální oblasti dle přijatého hodnocení. 

T: neprodleně 
částečně splněno, hodnocení probíhá – předložení RM, ZM 05/2014, nový kontrolní 
termín: 05/2014 
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