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Důvodová zpráva  
 

Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení:  
 

č. 88/2014

č. 231/2014 

č. 72/2014 

č. 255/2014 

č. 256/2014 

č. 257/2014 

č. 259/2014  

č. 179/2014 

č. 25/2014  

č. 74/2014  

č. 205/2014 

č. 184/2014

 

 
 

 
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení: 
  
č. 211/2014 

 

č. 135/2012   
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
březen 2014 

V měsíci  b ř e z n u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
209/2014 Delegace zástupce obce na XXXVIII. řádnou valnou hromadu společnosti 

A. S. A. Liberec, s.r.o., schválení společenské smlouvy 

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

T: 27. 3. 2014
 

210/2014 Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – 

Městský obvod Liberec-Vratislavice n/N 

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

 

212/2014 Inventarizační zpráva roku 2013 

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

 Termín: 27. 3. 2014
 

213/2014 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. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavních 
smluv ke schválení zastupitelstvu města.    

Termín: 27. 3. 2014
 

214/2014 Rozpočtová pravidla pro Magistrát města Liberec 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit rozpočtová pravidla Magistrátu
města Liberec zastupitelstvu města dne 27. 3. 2014 ke schválení. 

 

215/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
2 statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 27. 3. 2014 ke 
schválení. 

 

216/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemku 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke 
schválení zastupitelstvu města. 
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T: 27. 3. 2014
 

217/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

   T: 27. 3. 2014
 

219/2014 Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodloužení lhůty k podpisu 
kupní smlouvy 

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

         T: 27. 3. 2014
 

236/2014 Návrh k pořízení 73. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 
73/1 a 73/2 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky města, zajistit předložení návrhů č. 
73/1 a 73/2 uvedených v 73. změně územního plánu města Liberec k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 27.3.2014
 

243/2014 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu 
Andělovi, CSc. 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh Radou 
města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27.3.2014
 

244/2014 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací 
z kulturního fondu pro 1. kolo 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 
1. kolo 2014 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014
 

245/2014 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,  
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2014 v celkové výši 381.480,- 
Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014
 

246/2014 Návrh Správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. 
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a III. výzvy roku 2014                              

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. a III. výzvy 
roku 2014 v celkové výši 676.000,-Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014
 

247/2014 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci I. výzvy roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh 
správní rady zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 27. 3. 2014
 

249/2014 Věcné hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního 
města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

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

      T: 27. 3. 2014
 

250/2014 Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvková organizace 

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

T: 27. 3. 2014
 

260/2014 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci za rok 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu 
realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2013 ke 
schválení zastupitelstvu města.   

T: 27.3.2013
 

261/2014 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna 
„Lidové sady“ za rok 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu 
realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2013 ke schválení zastupitelstvu 
města.   

T: 27.3.2013
 

265/2014 Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit návrh finančnímu výboru 
a zastupitelstvu města. 

T: 27. 3. 2014
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267/2014 Návrh Správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2014 v 1. kole roku 
2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014
 

268/2014 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 
dotací  
z  Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 
2. kolo 2014 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2014 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

T: 27. 3. 2014
 

207/2014 Nové názvy ulic 03/2014 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky pro územní plánování, předložit 
materiál „Nové názvy ulic 03/2014“ ke schválení do zastupitelstva města.  

Termín: neprodleně
 

218/2014 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k uzavření nájemních smluv. 

         T: neodkladně

 
220/2014 Majetkoprávní operace  - Změna usnesení – služebnosti 

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

         T: neodkladně
 

221/2014 Majetkoprávní operace  -  Služebnosti 

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

         T: neodkladně
 

222/2014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zahájit 
další potřebné kroky dle schválených usnesení.                   

T: neodkladně
 

223/2014 Ukončení nájemní smlouvy - František Touš 
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Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k ukončení nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

T: neodkladně
 

224/2014 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Zdeněk Louda 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k ukončení nájemní smlouvy k 31. 3. 2014. 

T: neodkladně
 

225/2014 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Karel Hradecký 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k ukončení nájemní smlouvy k 31.3.2014. 

T: neodkladně
 

226/2014 Ukončení nájemní smlouvy dohodou – ŘSD 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k ukončení nájemní smlouvy k 31. 3. 2014. 

T: neodkladně
 

227/2014 Změna nájemce u nájemní smlouvy reg. č. 4/09/0280 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 4/09/0280. 

T: neodkladně
 

228/2014 Změna nájemce pozemku u nájemní smlouvy reg. č. 2501/00/0588 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/00/0588. 

T: neodkladně
 

229/2014 Výpůjčka pozemků p. č. 337/4 a 337/10, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
informovat žadatele o schváleném usnesení. 

         T: neodkladně
 

232/2014 ZŠ Liberec - Dobiášova ul. - částečná výměna palubové podlahy 

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

dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec - Dobiášova ul. – částečná výměna 
palubové podlahy v tělocvičně“ zadávanou formou veřejné zakázky malého 
rozsahu III 

T: 03/2014
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192/2014 Majetkoprávní operace - věcná břemena – služebnosti 

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

         T: neodkladně
 

193/2014 Majetkoprávní operace - změny usnesení - věcná břemena (služebnosti) 

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

T: neodkladně
 

191/2014 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávní operace pod body III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

234/2014 Zpráva o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a. 
s., za rok 2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předloženou zprávu. 

T: neprodleně
 

235/2014 Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce, a. s. - další 
postup 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi města, postupovat v souladu s usnesením ZM č. 
247/2012 a předložit Zastupitelstvu SML návrh postupu, fáze 2. 

T: 27. 3. 2014
 

251/2014 Žádost ředitelky o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat ředitelku o 
povolení výjimky. 

T: březen 2014

 
253/2014 
 

Revokace usnesení Rady města Liberec č. 992/2013 o řešení ekonomické 
situace Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
seznámit RNDr. Miloslava Studničku, ředitele Botanické zahrady Liberec, 
s usnesením Rady města Liberec. 

T: neprodleně
 

254/2014 Návrh na navýšení rozpočtu Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace, v rámci rozpočtového opatření SML v roce 2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
 
1. seznámit RNDr. Miloslava Studničku, ředitele Botanické zahrady Liberec, 

s usnesením Rady města Liberec 
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T: neprodleně
 

2. zařadit navýšení neinvestičního příspěvku Botanické zahrady Liberec ve výši 
1.215 tis. Kč do výdajů odboru péče o občany 

                                                                    T: nejbližší rozpočtové opatření SML 2014

 
 

170/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec     

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 

1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Bendikovou 
Olgou a Šedým Robertem 

2. uzavřít nájemní smlouvu na byt nízkého standardu s Duždovou Kristýnou 
3. uzavřít nájemní smlouvu na standardní byt s Matějcovou Janou a Tancošem 

Ondřejem 
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) s Andresovou 

Boženou, Procházkovou Hanou, Šimkovou Zdenou, Vrebovou Milenou, 
Jirákovou Eliškou Stryhalovou Květuší, Kellerovou Evou a Bobkovou Věrou          

5. uzavřít nájemní smlouvy na byt v domě zvláštního určení (DPS) s manželi 
Ryplovými, Jiřím a Vlastou 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Vrbickou Janou 
7. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s paní Vörösovou Monikou (změna 

uživatele)       
T: březen 2014 

 
196/2014 Vzor nájemní smlouvy pro byty ve spoluvlastnictví statutárního města 

Liberec a Stavebního bytového družstva A+G Stadion 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, doručit vzor nájemní 
smlouvy Stavebnímu bytovému družstvu A+G Stadion a zajistit jeho používání. 
   

T: neprodleně

 
197/2014 Hospodaření s byty ve vlastnictví SML dle zákona č. 89/2012 Sb. 

Občanský zákoník, všeobecná pravidla pro přidělování bytů 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zveřejnit pravidla pro 
přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec a postupovat dle nich při 
vyřizování žádostí o byty. 

T: neprodleně

 
198/2014 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. 

Šaldy Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zveřejnit podmínky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy 
Liberec s předpokládaným nástupem 1. září 2014.    

T: neprodleně

 
258/2014 MFRB – přijetí daru vodovodního řadu  v k. ú. Horní Hanychov (ul. 
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Strakonická) 

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

T: 03/2014
 

202/2014 Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
odevzdat Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 včetně 
Oznámení o změně v IPRM č. 7 Řídícímu orgánu IOP. 

T: 03/2014
 

201/2014 Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků  - RASAV 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, odeslat návrh na majetkoprávní 
vypořádáním vlastníkům pozemků. 

Termín: 03/2014
 

264/2014 Návrh Komisionářské smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Oblastní galerií v Liberci, příspěvkovou organizací 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Komisionářskou smlouvu 
mezi Statutárním městem Liberec a Oblastní galerií v Liberci, příspěvkovou 
organizací. 

 
266/2014 Podání žádosti do fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu 

přeshraniční 

spolupráce 2007 - 2013 Cíl 3 (ČR - Polsko) v Euroregionu Nisa 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, podat žádost do fondu mikroprojektů 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007- 2013 Cíl 3 (ČR - Polsko) 
v Euroregionu Nisa na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia 
Góra“. 

 

182/2014 Schválení prodejních cen knihy „Lázně, Oblastní galerie Liberec. 
Proměna libereckých lázní“ 

Ing. Davidu Pastvovi zajistit distribuci a prodej knihy „Lázně, Oblastní galerie 
Liberec. Proměna libereckých lázní“. 

Termín: do 18.3.2014
 

199/2014 Návrh Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním 
areálem Ještěd, a. s. 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, uzavřít Příkazní 
smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 
    

T: neprodleně
 

200/2014 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
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Libereckého kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a 
Statutárním městem Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit dodatek č. 2 ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 27. 3. 2014
 

190/2014 Návrh Komisionářské smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Květou Vinklátovou 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Komisionářskou smlouvu 
mezi Statutárním městem Liberec a Květou Vinklátovou. 

 

174/2014 Projektové řízení - aktualizace směrnice RM č. 10 Projektové řízení 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1. zveřejnit Směrnici rady města č. 10 RM Projektové řízení 
2. seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 

T: 03/2014
 

237/2014 Žádost o souhlas s uzavírkou silnice III/2784 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat za Statutární město Liberec souhlasné vyjádření k žádosti o souhlas k úplné 
krátkodobé uzavírce silnice III/2784. 

T: 03/2014

 
239/2014 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, investora stavby plynovodní 
přípojky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
v souladu s přijatým usnesením požadovat zaplacení úhrady ceny za služebnost pro 
veřejnou technickou infrastrukturu pro Státní oblastní archiv v Litoměřicích, se sídlem 
Krajská 48/1, 412 014 Litoměřice až po podpisu samotné Smlouvy o zřízení 
služebnosti .  

Termín: ihned
 

240/2014 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro 
Severočeskou vodárenskou společnost a.s., investora čerpací stanice 
odpadních vod na křižovatce Česká - Šumná v k. ú. Vesec u Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
v souladu s přijatým usnesením nepožadovat po Severočeské vodárenské společnosti 
a.s. se sídlem Pražská 152/36, 460 01 Liberec, úhradu jistin za služebnost. 

Termín: 03/2013
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2. vhodným, způsoben informovat radu města Liberce o výsledcích jednání a 
přijatých nápravných opatřeních ve věci realizace liniových staveb financovaných 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

                                                                                                    Kontrolní termín: 03/2014
 

5/2014 Zajištění sběru a likvidace odpadů ze hřbitovů                               

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,        
                                                                                                   
2. předložit Radě města Liberce ke schválení variantní postupy dlouhodobého řešení 

svozu a likvidaci odpadů ze hřbitovů na území města Liberec 
T: březen 2014

     
9/2014 Oprava havárie dešťové kanalizace a komunikace p.p.č. 366/1, ul. 

Svobody, k. ú. Starý Harcov  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu 
příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce 

T: 03/2014
  

84/2014 Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné 
dopravy Libereckého kraje – doplnění SMS jízdenek pro linku MHD č. 
11 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s 
odborem právním a veřejných zakázek zajistit administraci a vydání předmětného 
nařízení. 

        Termín: 03/2014
 

133/2014 Průběžná zpráva o jednáních mezi statutárním městem Liberec a 
společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným 
způsobem informovat radu města o průběžných výsledcích jednání se společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

KT: 03/2014 – kontrolní
 

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. 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
 

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

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec,  
 
2. po schválení přijetí nemovitostí tvořených trasou ochranných optotrubek pro 

umístění optických kabelů do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem města 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu. 

 

KT: 03/2014
 

137/2014 Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a 
úhradě prokazatelné ztráty v provozu příměstské hromadné autobusové 
dopravy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek administraci a podpis 
dodatku č. 12 ke Smlouvě č. 10/09/0149. 

T: 03/2014
 

140/2014 „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací“ 

Dodatek č. 1 SOD na zhotovení projektové dokumentace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek k příslušné 
smlouvě o dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek 
s dodavatelem, společností AF-CITYPLAN, s.r.o., IČ 473 07 218, Jindřišská 17, 110 
00 Praha 1 

KT: 03/2014
 

189/2014 Věcný záměr dohody o narovnání vztahů mezi statutárním městem 
Liberec a společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o průběžných výsledcích 

jednání se společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 
2. v případě dosažení shody o obsahu dohody se společností ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. předložit radě města a zastupitelstvu města a návrh dohody na vyrovnání 
mezi společností ELTODO - CITELUM, s.r.o., a statutárním městem Liberec 

T: 03/2014
 

203/2014 Zajištění Skalního masivu ul. Svobody  

Výběrové řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit ve spolupráci s odborem právním a administrátorem zakázky společností 

EUMONIA, spol. s.r.o., v souladu s platnými interními předpisy města Liberce a 
podmínkami poskytovatele dotace vyhlášení, administraci a vyhodnocení 
zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací s realizací akce „Zajištění 
skalního masivu ul. Svobody“ podle projektové dokumentace zpracované 
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projekční kanceláří Nýdrle 

T: březen 2014
 

204/2014 Výjimka z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů 
komunikací - Na Vyhlídce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijatým usnesením rady města vydat souhlas se zvláštním užíváním 
komunikace a prováděním stavby na komunikaci Na Vyhlídce, jejímž investorem je 
obchodní společnost ČEZ distribuce, a.s. po dobu zimního období  již v měsících 
únoru a březnu roku 2014. 

Termín: 03/2014
 

206/2014 Oprava ul. Aloisina výšina 

Výběr zhotovitele stavby 

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

právním a veřejných zakázek a spol. Vyber, s.r.o., zajistit vyhlášení, administraci a 
vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele 
stavebních prací na akci „Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Termín: březen 2014
 

242/2014 Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit ke schválení na nejbližší 
zasedání zastupitelstva přijetí dotace k projektu „Otevřené město“, dle studie 
proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 

Termín: 27. 3. 2014
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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
 

135/2012 "Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4. zajistit řádné projednání návrhu památníku v kulturní komisi a radě architektů a 

předložit konečné řešení radě ke schválení 
T: 12/2012
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5. zařadit realizaci II. etapy do plánu odboru správy veřejného majetku na rok 2012 
a financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013 

T: 12/2012
 

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 

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 
 

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

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, pro akci „Zajištění
skalního masivu ul. Svobody“, 
 
3. po realizaci a vyhodnocení výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 

smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce v r. 2014 
KT: 11/2013

 
7/2014 Revitalizace Rochlice lokalita Žitná – založení projektu 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit zpracování zadávací dokumentace na realizaci akce „Revitalizace sídliště 

Rochlice – lokalita Žitná “, před jejím schválením v radě města zajistit projednání 
v 
komisi pro veřejné zakázky a to pro etapy, 
(1.2) „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná – část B, C a  
           ul. Na Žižkově – SO 102“ 
(1.3) „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Ježkova – SO 103“

KT: 31. 1. 2014
2. projednat s odborem ekonomiky průběh financování akce „Revitalizace sídliště 

Rochlice – lokalita Žitná“ vč. revolvingového úvěru pro rok 2014“ 
KT: 31. 1. 2014

 
  

  
  
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

88/2014 Záměr částečné změny užívání areálu bývalých Libereckých výstavních 
trhů, Masarykova ul. 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 
1. ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku, oddělením provozu a správy 

budov a odborem právním a veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou a 
interními závaznými postupy realizovat pronájem bývalého areálu Libereckých 
výstavních trhů dle přijatých usnesení rady města Liberce 

          Termín 03/2014
- bude předloženo v 8.RM dne 15.4.2014, nový kontrolní termín:04/2014 
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255/2014 
 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4120980190 
v rámci projektu „Lesní informační středisko“      

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., číslo: 14_SOP_01_4120980190. 

T: neprodleně 

Průběžně plněno  – nový kontrolní termín 04/2014 

 
256/2014 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 

do napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4120976821 v rámci 
projektu „Lesní informační středisko“       

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., číslo: 14_SOP_01_4120976821. 

T: neprodleně 
Průběžně plněno  – nový kontrolní termín 04/2014 

 
257/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku se společností B & F, spol. s r.o., Novoměstská 1443, 464 
 01 Frýdlant, IČ 499 05 201. 

T: 03/2014
Průběžně plněno  – nový kontrolní termín 04/2014 

259/2014 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Centrum aktivního 
odpočinku Lidové sady“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem UNISTAV, a.s., IČ: 00531766 se 
sídlem Příkop 6, 604 33 Brno. 

T: neprodleně 
Průběžně plněno – nový kontrolní termín 05/2014 

 
179/2014 
 
 
 
 
 

Lesní informační středisko 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, předložit 
radě města návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projekčních prací ul. U 
Koupaliště. 

T: 03/2014

Průběžně plněno – nový kontrolní termín 05/2014 

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

náměstkovi Kamilu Janu Svobodovi, aby:  
 
3. prověřit možnost vytvoření instituce, která by byla obdobou potravinové banky a 

nabízela nábytek a vybavení domácností rodinám, které opouštějí ubytovny  a 
poskytovala jim nábytek a další vybavení zdarma či za symbolickou cenu (tzv. 
nábytková banka)  
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termín: (03/2014)

Průběžně plněno – nový kontrolní termín 04/2014 

 
205/2014  Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná a Ježkova 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit ve spolupráci s odborem právním a firmou Vyber s.r.o. vyhlášení, 

administraci a vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních 
prací souvisejících s realizací 2. a 3. části akce „Revitalizace Rochlice - lokalita 
Žitná - I. etapa“ podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří 
Nýdrle 

T: březen 2014
– průběžně plněno, termín otevírání obálek: 4.4.2014, nový kontrolní termín: 04/2014 

  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

25/2014 Návrh na zajištění podkladů pro uzavření partnerství s polským městem 

Zielona Góra (Zelená Hora) 

Odboru sportu a cestovního ruchu zajistit podklady pro jednání rady města. 
 
- dlouhodobější charakter, projednávání na komisi, musí se zjistit zájem Zelené Hory   
  a pak teprve připravit podklady pro RM. Nový kontrolní termín: 04/2014 
 

                                                                                                                        
 

 

Nesplněna jsou usnesení: 
 
231/2014 Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla 

Engliše  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit nabídku na odkoupení areálu 
zastupitelstvu města. 

T: 27.3.2014

Na 3. ZM 2014 staženo, další termín předložení: 4.ZM dne 24.4.2014, 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. po schválení Radou LK předložit záměr přijetí memoranda Zastupitelstvu SML a 

LK 

Termín: březen 2014 
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Nesplněno, čeká se na odpověď od Libereckého kraje, nový kontrolní termín: 05/2014 

 
184/2014 Vstup SML do „Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvořit rozpočtovou 
položku „členský příspěvek sdružení pro rozvoj LK“ a v nejbližším RO ji naplnit ve 
výši 3.000,- Kč.   

T: březen 2014
  

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

  

 

Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  

211/2014 Majetkoprávní operace – Městský obvod Liberec - Vratislavice n. N. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace 
pod body I., II. a III. Ke schválení zastupitelstvu města. 
 
         T: 27. 3. 2014 

- část usnesení, která ukládá p. primátorce předložit body I.,II. a III. zastupitelstvu  
byla předložena do RM 1.4.2014 ke zrušení, v 7.RM – schváleno, proto navrženo 
vypuštění ze sledování 
  

 
 
 

 

Z prodloužených termínů usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 
 
135/2012 "Nerudovo náměstí - oprava komunikací" 

II. etapa 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
6. zařadit realizaci památníku do návrhu plánu odboru správy veřejného majetku na 

rok 2013 a financovat ji z rozpočtu odboru v roce 2013 
T: 12/2012
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