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Důvodová zpráva  
 

Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení:  
 

č. 199/2012 – 06/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 625/2013 – 04/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1040/2013 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 160/2013 – 05/2014 (Bc. Novotný) 

č. 633/2013 – 07/2014 (Bc. Novotný) 

č. 318/2013 – 05/2014 (Bc. Novotný) 

č. 1041/2013  – 06/2014 (Bc. Novotný) 

č. 729/2013 – 05/2014 (Bc. Novotný) 

č. 25/2014 – 05/2014 (Mgr. Pastva) 

č. 231/2014 – 06/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 280/2014 – 06/2014 (Mgr. Pastva) 

č. 88/2014 – 07/2014 (I. Roncová) 

č. 362/2014 – 05/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 366/2014 – 06/2014 (Ing. Vereščák)  

č. 372/2014 – 01/2015 (Ing. Vereščák) 

č. 262/2014  – 06/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 206/2014 – 05/2014 (Bc. Novotný) 

č. 241/2014 – 05/2014 (Bc. Novotný) 

č. 307/2014 – 07/2014 (Bc. Novotný) 

č. 101/2014 – 06/2014 (Bc. Novotný) 

č. 727/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 376/2014 – 05/2014 (Ing. Charyparová)  

č. 74/2014 – 05/2014 (K. J. Svoboda) 

č. 337/2014 – 10/2014 (Ing. Horníčková) 

 

 

 
 

 
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení: 
  
č. 248/2014  – bod č. 4 (Doubravovi) – úmrtí otce 

č. 1027/2013  – z rozhodnutí pana tajemníka se dané předpisy nyní vydávat nebudou. Vzhledem k tomu, 
že procesní řízení se i nadále vyvíjí, pokud se v budoucnu ukáže nutnost vydání těchto předpisů, bude 
tak učiněno. 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
duben 2014 

V měsíci  d u b n u 2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
278/2014 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace 
pod body VI., VII. a VIII. ke schválení zastupitelstvu města. 

 
304/2014 Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy, provozu a 

údržby hřbitovů v roce 2013, poskytnuté Technickým službám města 
Liberec, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit vyúčtování dotace poskytnuté 
Technickým službám Liberec, a.s., na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů za 
rok 2013 do zastupitelstva města.  

T: 24.4.2014
 

305/2014 Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit závěrečnou zprávu o 
hospodaření Ekofondu v roce 2013 na jednání zastupitelstva města dne 24. 4. 2014. 

 

313/2014 Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – MO 
Lbc Vratislavice n/N 

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

 

314/2014 Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem 
Liberec a společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberce,  
 
1. podat informaci o přijatém usnesení rady města zastupitelstvu statutárního města 

Liberec  

Termín: duben 2014 
 

319/2014 Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 
2014 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 ke 
schválení na 4. zasedání zastupitelstva města.  

Termín: 24. 4. 2014
 

320/2014 Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 
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Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2014 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 
2014 na jednání zastupitelstva dne 24.4.2014. 

 

330/2014 Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního 
dluhopisu a další dokumentace související se záměrem přefinancování 
dluhopisu 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

1. předložit materiály 1. – 8. k posouzení do nejbližšího finančního výboru a ZM 
Termín: 24. 4. 2014

 

331/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 3a - DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 3a - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města 
dne 24. 4. 2014 ke schválení. 

 

332/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh rozpočtového 
opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 24. 4. 
2014 ke schválení. 

 

349/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizované majetkové 
přílohy příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 24. 4. 2014
 

350/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

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

T: 24. 4. 2014
 

351/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací Zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 24. 4. 2014
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360/2014 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

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

T: 24.4.2014
 

363/2014 Smlouva o poskytnutí dotace a přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů 
Botanické zahrady Liberec“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit uzavření předmětné 
Smlouvy a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

 

364/2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové 
sady II.“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit uzavření předmětného 
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 24.4.2014
365/2014 CAO - dodatek č. 3 dotační smlouvy 

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

T: 04/2014
367/2014 IPRM Rochlice - Dodatek č. 2 

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

T: 04/2014

 
373/2014 Návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 74/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit 
předložení návrhu č. 74/1 uvedeného v 74. změně Územního plánu města Liberec k 
projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 24.4.2014
 

382/2014 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - schválení 
nových stanov společnosti 

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

T: 24. 4. 2014
279/2014 Nová grafická podoba a optimalizace webových stránek SML - 

www.liberec.cz 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
spuštění nových webových stránek u dodavatele - společnosti WebActive, s.r.o., 
prostřednictvím Liberecké IS, a.s.  

T: 1. 4. 2014

 
281/2014 Návrh smlouvy o využívání ochranné známky „Regionální produkt 
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Jizerské hory“ mezi Statutárním městem Liberec a Místní akční skupinou 
Mikroregion Frýdlantsko 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
této smlouvy s Místní akční skupinou Mikroregionu Frýdlantsko. 

 
282/2014 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 3RM k 

zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj 
strážníků Městské policie Liberec – Bartolini, s.r.o. 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní 
smlouvu v souladu s usnesením rady města. 

Termín: 30. 5. 2014

 
283/2014 Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 3RM k 

zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj 
strážníků Městské policie Liberec – Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní 
smlouvu v souladu s usnesením rady města. 

Termín: 30.5.2014

 
284/2014 Žádost o schválení způsobu vyrovnání pohledávky a Dohody o náhradě 

škody pro účely postupu dle § 179g tr. řádu 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít Dohodu o náhradě škody pro 
účely postupu dle § 179g) trestního řádu, v souladu s usnesením rady města. 

Termín: neprodleně
 

285/2014 Změna statutu komise pro občanské obřady a záležitosti 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit aktualizaci statutu 
komise pro občanské obřady a záležitosti.  

T: neprodleně

 
286/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Kytička“,  Liberec, Burianova 972/2, 

příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvkové organizace. 

T: duben 2014

 
287/2014 Žádost o umožnění realizace projektu z rozvojového programu MŠMT 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. 

T: duben 2014
 

288/2014 Žádost o vyřazení pohledávky 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
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města ředitelku Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118. 

T: duben 2014

 
352/2014 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 

vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
Mateřskou školu, Liberec, Klášterní 466/6, příspěvkovou organizaci 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o povolení 
výjimky ředitelku Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace. 

T: ihned
 

354/2014 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy „Kytička“, Liberec, 
Buriánova 972/2, příspěvkové organizace paní Bc. Danu Charyparovou od 
1. 5. 2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned
 

356/2014 Návrh odměny pro ředitelku Mateřské školy „Kytička“, Liberec, 
Buriánova 972/2, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned
357/2014 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města 

Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zaslat výpovědi z nájmu 
uvedeným uživatelům do vlastních rukou. 

T: duben 2014
 

359/2014 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
2. informovat odbor správy majetku o přidělení dotace na rozvoj obce 

T: neprodleně
 

248/2014 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 s Grundzou 
Pavlem a Diviškem Pavlem, 

2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kohoutovou Lucií, 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 

s PhMr. Markovou Jarmilou a Šťastným Františkem, 
4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyny na byty zvláštního určení bezbariérové – 

upravitelné s Drahotou Pavlem, Burdovou Helenou, Doubravovými Jiřím a synem 
Jiřím,      
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5. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Pavlíkovou 
Markétou, Murgovou Žanetou,        

6. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Müllerovou Zuzanou, Jarkem Josefem 
a Tonkovou Natašou,  

7. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené 
osoby s Neumannem Otou a Esy Handicap Help, o. s., 

8. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt služební KNL – Tanvaldská 325 
s Hillovou Martinou, 

9. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy s věcně usměrňovaným nájemným s 
Kollertovou Světlanou, Sýkorou Jaroslavem, Ječným Michalem a Štrachem 
Radimem, 

10. uzavřít nájemní smlouvu na byt nízkého standardu s Vaňkem Antonínem.                  

T: 30. dubna 2014
 

289/2014 Výběrové řízení na právní kancelář pro zajištění právní podpory emise 
nového cenného papíru 

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

Termín: 30. 4. 2014
 

290/2014 Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2013 ze společností založených 
statutárním městem Liberec 

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ, TSML, 
SAJ, SAF, LIS) a jednatelům společnosti SAL, s.r.o., předložit na odbor ekonomiky 
podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2013 (účetní závěrku za rok 2013 
a návrh na rozdělení zisku). 

Termín: 11. 4. 2014
 

291/2014 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik „v 
likvidaci“ pana 

Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2013 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, seznámit likvidátora Podniku 
služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“ s výsledkem rozhodnutí rady města. 

Termín: 30. 4. 2014
 

330/2014 Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního 
dluhopisu a další dokumentace související se záměrem přefinancování 
dluhopisu 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

1. podepsat materiál 9. Mandátní dopis 

Termín: 24. 4. 2014
 

292/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem prostor 

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

 
293/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemku 

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

T: neodkladně
 

294/2014 Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku 

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

T: neodkladně
 

295/2014 Majetkoprávní operace - revokace usnesení - pachtovní smlouva 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování smlouvy pachtovní a o výpůjčce.  

T: neodkladně
 

296/2014 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Pavel Hradecký 

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

T: neodkladně
 

297/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

T: neodkladně
 

298/2014 Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti 

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

T: neodkladně
 

299/2014 ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken 

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

dodavatele na služby s názvem „ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken“ 
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV  

T: 03/2014 
 

334/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města. 
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T: 24. 4. 2014
 

335/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města. 
          T: 24. 4. 2014

 

336/2014 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu objektu 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operaci ke 
schválení zastupitelstvu města 
          T: 24. 4. 2014

 

337/2014 Majetkoprávní operace - revokace usnesení - smlouva o výpůjčce 

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

T: neodkladně
 

338/2014 Ukončení nájemních smluv dohodou 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k ukončení nájemních smluv k 31.3.2014. 

T: neodkladně
 

339/2014 Majetkoprávní operace  -  Služebnosti 

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

 

340/2014 Majetkoprávní operace  - Změna usnesení – služebnosti 

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

T: neodkladně
 

341/2014 Změna rozsahu a doby platnosti nájemní smlouvy č. j. 8009/2011/09 – 
BOOM -nábytek, s.r.o., (areál bývalých Libereckých výstavních trhů) 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 8009/2011/09.         

T: neodkladně
 

342/2014 Záměr pronájmu pavilonu „G“ v areálu bývalých Libereckých výstavních 
trhů 

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

T: 04/2014
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343/2014 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 3100/3, k. ú. 
Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
informovat vlastníka nemovitosti o rozhodnutí rady města. 

T: neodkladně
 

344/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ve výši 6,980.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení.  

T: 24.4.2014
 

345/2014 MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, Liberec 14 - oprava omítek a 
odizolování zdiva 

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

dodavatele akce s názvem „MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, Liberec 14 - 
oprava omítek a odizolování zdiva“ zadávanou formou veřejné zakázky malého 
rozsahu III.  

T: 04/2014
 

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

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 
1. zajistit návrh a realizaci samostatného připojení pavilonu G na energie (včetně i 

možného podružného měření pavilonu G od ostatního areálu), dále diagnostický 
průzkum aktuálního stavebního stavu předmětného objektu včetně určení do 
budoucna případného rozsahu nezbytných oprav včetně jejich předběžného 
finančního vyčíslení a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o 
výsledcích diagnostického posouzení. 

Termín 04/2014
 

230/2014 Záměr pronájmu Divadelního klubu (Jimmy's)  

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

T: 04/2014
 

238/2014 Holubova - přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 

1. předložit zastupitelstvu města Liberec ke schválení žádost Ing. Pavla Tomase, 
jejímž předmětem je přijetí daru pozemku p. č. 1305/115 v k. ú. Vesec u Liberce
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                                                                                                             T: 04/2014 
 

310/2014 Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich 
doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ 
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5. 2014 a 24. 5. 2014 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem smlouvy. 

T: 04/2014

 
378/2014 Externí pronájem volebních společností  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

T: ihned
 

311/2014 
 
 
 
 
 

IPRM Rochlice – navýšení alokace 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

1. zajistit podání žádosti o navýšení alokace IPRM 
2. zajistit podání žádosti o rozšíření zóny IPRM Rochlice o areál bývalé školy 

Hergesell 
T: 8. schůze RM v roce 2014

 
346/2014 Doporučení Komise pro veřejné zakázky 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, informovat 
komisi rady města o stanovisku rady města. 

 
238/2014 Holubova - přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. předložit zastupitelstvu města Liberec ke schválení žádost Ing. Pavla Tomase, 

jejímž předmětem je přijetí daru pozemku p. č. 1305/115 v k. ú. Vesec u Liberce 

                     T: 04/2014
 

1012/2013 Oprava památníku v parku Jablonecká 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. následně zajistit realizaci akce 

Termín: 04/2014
 

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

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

akce „Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní“ 

T: 04/2014
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8/2014 Oprava památníku v parku Jablonecká  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. následně zajistit realizaci akce. 

Termín: 04/2014
 
 

141/2014 Informace o průběhu opravy technologie fontány PLAZA 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit provedení opravy technologie fontány PLAZA z běžných prostředků odboru 
správy veřejného majetku. 

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, 
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 
schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: duben 2014
 
 

302/2014 Metropolitní síť ve městě Liberci 

Žádost o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou některých 
aktivních prvků metropolitní sítě ve městě Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit odeslání žádosti o souhlas s rozšířením využití, resp. s částečnou obměnou 
některých aktivních prvků metropolitní sítě ve městě Liberec.  

Termín: neprodleně
 

303/2014 Záměr podání žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí 
na projekt Regenerace lipové aleje Masarykova v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
1. v souladu s přijatým usnesením zajistit podání žádosti o podporu prostřednictvím 

Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.  

T: do 15.4.2014 
 

 
314/2014 Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem 

Liberec a společností ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. informovat společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., o výsledku projednání návrhu 

společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., radou města 
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Termín: duben 2014
 

316/2014 Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Sdělení odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje ze 
dne 2. 4. 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat odbor investic a správy nemovitého majetku o usnesení rady města.

T: ihned
 

317/2014 „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“ 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná a Ježkova“ zhotoviteli stavby, a to vítězi 
řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 
Praha 1  

T: ihned 
2. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v 

rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – 
lokalita Žitná a Ježkova“ – zhotovitel stavby, všem účastníkům výběrového řízení,  

T: ihned 
 

361/2014 Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci doporučení komise 
dle důvodové zprávy. 

 
  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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
 

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
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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. 

 
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
 

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
 

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
 

270/2013 Podpora z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Obnova 

lipové aleje Masarykova " 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. hledat další možnosti externích finančních zdrojů pro spolufinancování projektu 

Obnova lipové aleje Masarykova v Liberci a vhodným způsobem informovat radu 
města Liberce. 

Termín: září 2013
 
 

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
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

280/2014 Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 5407/16 v areálu 
fotbalového stadionu FC Slovan Liberec - žádost o výjimku ze Směrnice 
rady města Liberec č. 03RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním 
městem Liberec 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit veškeré 
potřebné kroky k realizaci akce „Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 
5407/ 16 v areálu fotbalového stadionu FC Slovan Liberec“. 

T: neprodleně

- proběhla jednání s dodavateli a subjekty dotčenými stavbou, stav. práce začnou 1.6. 
(po konci fotbalové ligy), nový kontrolní termín: 06/2014 
 

1041/2013 Správa a provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberce 

Další postupy ve věci zajištění předmětné služby          

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu 
odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem právním a veřejných 
zakázek, odborem informatiky a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní 
kancelář, s.r.o.   

 
1. zpracovat harmonogram s návrhy postupů řešení pro sjednání nápravy nedostatků, 

které byly identifikovány ve Zprávě o klíčových zjištěních právní prověrky - správa a 
provozování metropolitní optické sítě ve městě Liberci společností Liberecká IS, a.s., 
a předložit jej radě města ke schválení,  

Termín: do 31.3.2014
2. vést jednání se společností Liberecká IS, a.s. ohledně uzavření dodatku ke smlouvě č. 

KT/7010/05/0051 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností 
Liberecká IS, a.s., dne 8. 12. 2005, jehož předmětem bude budoucí provozování 
metropolitní optické sítě ve městě Liberci společností Liberecká IS, a.s., v souladu se 
závěry uvedenými ve Zprávě o klíčových zjištěních právní prověrky - správa a 
provozování metropolitní optické sítě ve městě Liberci společností Liberecká IS, a.s. 

Termín: do 31.3.2014
- JŘBU bude projednáváno v radě města, nový kontrolní termín: 06/2014 

 
729/2013 Převod pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5, k. ú. Liberec ve 

vlastnictví společnosti Technické služby města Liberce, a. s., na město 
Liberec 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, Mgr. Janu 
Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, Ing. Otakaru Kyptovi, 
řediteli společnosti Technické služby města Liberce, a. s., představenstvu společnosti 
Technické služby města Liberce, a.s., zajistit ve spolupráci s advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., realizaci schválené varianty převodu 
pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5,  k. ú. Liberec ze společnosti 
Technické služby města Liberce a.s. na město Liberec. 

KT: 04/2014

 
- dle pokynů valné hromady mají TSML, a. s., předložit návrh na směnu, nový kontrolní 
termín: 05/2014 
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206/2014 Oprava ul. Aloisina výšina 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ul. Aloisina 

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

Termín: duben 2014
 
- plněno průběžně, nový kontrolní termín: 05/2014 
 

241/2014 Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2014 

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

o dílo č. TSML 33/06 a předložit jej radě města ke schválení 

T: 04/2014
- 6.5.2014 rada města bude jednat o zrušení úkolu, nový kontrolní termín: 05/2014 

 
307/2014 Souhlas s úpravou komunikací ve vlastnictví SML pro objízdné trasy při 

stavbě silnice I/14 Kunratice - Jablonec n. N. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat za Statutární město Liberec souhlasné vyjádření k žádosti o souhlas s úpravou 
místních komunikací (Hrabětická, Janovská, Mšenská, Šafránova) a jejich využití jako 
objízdných tras v souladu s přijatým usnesením Rady města Liberce. 

T: 04/2014
- zatím nebyly splněny podmínky SML a souhlas tak nemohl být vydán, probíhají další 
jednání, nový kontrolní termín: 07/2014 

 
376/2014 Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. 

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

T: duben 2014

- nový kontrolní termín: 05/2014 

 
625/2013 Architektonicko-urbanistické studie Nerudova nám. a Sokolovského nám. 

Zadání studentských prací   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

2. Zajistit projednání získaných studentských prací projektu „Nerudovo nám. – památník“ 
v radě architektů SML, v kulturní a památkové komisi, v NPÚ, v ZPPP a předložit radě 
města ke schválení nejvhodnější variantu 

Termín: duben 2014
- pozastaveno, nový kontrolní termín: 04/2015 

3. Zajistit projednání získaných studentských prací projektu „Sokolovské nám. II“ v radě 
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architektů SML, v kulturní a památkové komisi, v NPÚ, v ZPPP a předložit radě města 
ke schválení nejvhodnější variantu. 

Termín: duben 2014

 
- projednáno v radě města (4. RM 18.2.2014) – variantní řešení 1. Etapy – usnesení č. 
142/2014 – řešení ve stávajících prostorových a výškových parametrech, nový kontrolní 
termín: 04/2015  
 

  

  

 
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. 
 

- dopis do ZH, čekáme na reakci, nový kontrolní termín - 05/2014 

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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 06/2014 

 
199/2012 Plnění podmínek kupní smlouvy č. j. 4/07/0409 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s odborem právním 
oddělením MML prověřit náležitosti a možnosti vyvázání ze smlouvy a předložit 
návrh řešení radě města ke schválení. 

T: 7. schůze RM 2012

Plněno průběžně, nový kontrolní termín - 06/2014 

 
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 realizováno až k pronájmu pavilonu „G“  k 1.7.2014, neboť do té doby tam 
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bude současný nájemce, nový kontrolní termín: 07/2014 
 

372/2014 Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ 
Liberec – Jablonec nad Nisou 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku, zajistit jeho plnění po celou dobu přípravy, 
realizace a udržitelnosti IPRÚ. 

 

Průběžně plněno – probíhá po celou dobu IPRÚ, nový kontrolní termín:01/2015 

 
160/2013 Rumjancevova - úprava vnitrobloku 

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

právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení 
předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na 
akci „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ 

Termín: 04/2013
- rada města projedná návrh na zrušení usnesení č. 160/2013, nový kontrolní termín: 
05/2014 
 

633/2013 Oprava komunikace Žitavská 

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

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci 
akce „Oprava komunikace Žitavská“. 

T: 09/2013
- probíhají další jednání s ŘSD, není zřejmé, zda a kým bude realizována část ve 
správě ŘSD, nový kontrolní termín: 07/2014 
 

318/2013 
 

Záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních 

trhů a restaurace Rybářská Bašta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

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
- budou zpracovány zadávací podmínky na nového nájemce, nový kontrolní termín: 
05/2014 
 
 

101/2014 „Oprava komunikace Rychtářská“ 

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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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
- ze strany SML podepsáno a  odesláno k podpisu na ČEZ, čeká se na vrácení 
podepsané smlouvy, nový kontrolní termín: 06/2014   
 
 

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
- stále není ze strany TSML, a. s., vyrovnáno časové rozlišení, nový kontrolní termín: 
10/2014 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 

2. 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
- stále není schválen převod stávajících  dopr. hřiště na město Liberec, nový kontrolní 
termín: 09/2014 
 
 

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

náměstkovi Kamilu Janu Svobodovi, aby: 
 

2. připravit návrh harmonogramu koordinačních setkání institucí, které se působením 
ubytoven a skupinou obyvatel využívajících jejich služeb pravidelně věnují 

termín: (02/2014)
 

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) 

termín: (03/2014)
 

4. připravit harmonogram přípravy a vzniku koncepce tzv. prostupného bydlení a 
zajistil pro její vznik potřebné podmínky 

termín: (02/2014)
- kontinuálně se pokračuje, nový kontrolní termín: 05/2014 
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337/2014 Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat Radu města Liberec o 
průběžném plnění níže uvedených úkolů stanovených protikorupční strategií: 
 
15. Vytvoření risk mapy – mapy korupčních příležitostí 

Ing. Eva Horníčková
Termín: do 30.6.2013

- práce na analýze získaných dat z dotazníků musely být na čas přerušeny z důvodu 
probíhajícího auditu pokladen a mimořádného auditu fondů SML, které probíhaly 
souběžně a také z nutné účasti na veřejnosprávních kontrolách, která vyplynula 
z personálních změn na odboru. Práce na analýze získaných dat pro vytvoření mapy 
rizik budou pokračovat dle plánované struktury od května 2014, nový kontrolní 
termín: 10/2014 
 
 

Částečně jsou splněna usnesení: 
 
362/2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt „Pavilon leknínů Botanické 

zahrady Liberec“ 

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

T: 04/2014

– na podpisu u zúčastněných stran, nový kontrolní termín: 05/2014 

 
366/2014 Projekt „Volnočasové plochy Liberec I“ - nájemní smlouva - Povodí Labe, 

státní podnik 

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

Termín: 04/2014
– na podpisu u zúčastněných stran, nový kontrolní termín: 06/2014 

 
262/2014 Založení projektu, zpracování a podání dotační žádosti projektu „Systémy 

řídící kontroly v příspěvkových organizacích Statutárního města Liberec“ 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aby zajistil zpracování a podání dotační 
žádosti. 

T: 30. 4. 2014
– v současné době společnost Eunice Consulting zajišťuje projektovou žádost a studii 
proveditelnosti, nový kontrolní termín: 06/2014 

  

  

 
Z prodloužených termínů usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 
 
1027/2013 Jmenování Ing. Jindřicha Fadrhonce, představitelem vedení pro systém 

řízení kvality na Magistrátu města Liberec 
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Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vydání příslušných interních 
předpisů a informovat o této změně. 

Termín: ihned
- z rozhodnutí pana tajemníka se dané předpisy nyní vydávat nebudou. Vzhledem 
k tomu, že procesní řízení se i nadále vyvíjí, pokud se v budoucnu ukáže nutnost 
vydání těchto předpisů, bude tak učiněno. 
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