
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2014  

 

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 48 524 3163 

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 III. čtvrtletí 2014 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 61/2013, 166/2013, 42/2013, 43/2013, 172/2014, 
196/2014, 205/2014, 238/2014, 239/2014, 240/2014, 241/2014, 242/2014, 243/2014, 188/2014, 
250/2014, 192/2014, 199/2014, 220/2014, 221/2014, 222/2014, 223/2014, 224/2014, 226/2014, 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci červenec, srpen, září 2014 

 

V měsíci  č e r v e n c i  2014  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
161/2014 Vavřincův Vrch, s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
uzavřít se společností Vavřincův vrch s.r.o., tř. Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec IV, IČ: 
28718968 příslušný dodatek č. 5.  Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180. 

     T: 07/2014
 

 

170/2014 Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – Úsek radnice – KNL
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 

T: 07/2014
 

78/2014 Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvková organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, 
 
1. zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převod finanční částky ve 

výši 352.158,- Kč z rozpočtu odboru majetkové správy do rozpočtu odboru péče 
o občany 

2. zajistit po schválení rozpočtového opatření podepsání Smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci se Základní školou, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvkovou organizací 

T: červenec 2014
 
 
 

135/2014 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, 
příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis schváleného 
dodatku č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, 
příspěvkové organizace primátorkou města, Mgr. Martinou Rosenbergovou, a 
předat podepsaný dokument řediteli příspěvkové organizace. 

T: 07/2014
 

 

175/2014 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 
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354/88, příspěvková organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke 
zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a jeho předání řediteli Základní 
školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace. 

T: červenec 2014

 
 

 

 
 

 
Z prodloužených termínů jsou navržena vypustit ze sledování usnesení: 

 
123/09 Prodej akcií ČSAD Liberec, a. s. 

primátorovi města, realizovat všechny kroky související s převodem akcií. 
T: 09/2009

 

 
Vypustit ze sledování, z toho důvodu, že běží tender na autobusovou dopravu v Libereckém 
kraji. 
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V měsíci s r p n u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
173/2014 
 
 
 
 

Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. 
Kavkazská 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města, uzavřít příslušnou darovací a kupní smlouvu.  

Termín: 08/2014
 

180/2014 Plánovací smlouva – ul. U Internátu 

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

T: 08/2014
 

174/2014 Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, připravit směnnou smlouvu ke 
schválení Radě města Liberce a Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 08/2014
 

70/2014 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 
kulturního fondu pro 1. kolo 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z kulturního fondu včetně proplacení 

schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli 
T: srpen 2014

 
139/2014 Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální 

oblasti na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města 
Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města 

Liberec 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků pro poskytovatele 

služeb v sociální oblasti včetně proplacení schválených finančních příspěvků na 
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: 08/2014
 

 

180/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního 
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města Liberec na přidělení dotace Sdružení TULIPAN v 1. kole roku 2014

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

vzdělávání statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadatelem. 

T: srpen 2014
  

  

  

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

172/2014 Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 

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

T: 08/2014
K podpisu, nový kontrolní termín: 10/2014 
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V měsíci z á ř í 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
166/2014 Komunální dluhopis - varianty přefinancování 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města potřebnou smluvní dokumentaci do 30. 9. 2014. 

227/2014 Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit oznámení o vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec ve smyslu  
    § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2. zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a  
     stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně
 
 

228/2014 Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit oznámení o vydání 66. změny Územního plánu města Liberec ve smyslu  

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

plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně
 

229/2014 Návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 
78/1 a 78/2 

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

Termín: neprodleně
 

260/2014 Návrh k pořízení 80. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 
80/1 

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

Termín: neprodleně 
 

217/2014 
 
 
 
 
 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ 
Sokolovská – rekonstrukce“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného 
dodatku dotační smlouvy. 
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T: ihned
 

218/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného 
dodatku dotační smlouvy. 

T: ihned
 

219/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného 
dodatku dotační smlouvy. 

T: ihned
 

225/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného 
dodatku dotační smlouvy. 

T: ihned
 

255/2014 Lázně - schválení prodloužení vyúčtování dotace Libereckého kraje     

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného 
dodatku smlouvy. 

T: neprodleně
 

186/2014 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec v roce 2014 v rámci 6. kola roku 2014 
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a na ostatní (další) 
podporu sportu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením 

Zastupitelstva města Liberec,  
T: neprodleně

 
187/2014 Poskytnutí finančního příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů 

Hotelu Ještěd  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít smluvní dokument o 
poskytnutí příspěvku.   

T: neprodleně
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114/2014 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec v roce 2014 ve 2. kole roku 2014 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a ve 3. kole roku 2014 
na ostatní podporu sportu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního 

města Liberec včetně proplacení schválených dotací. 

T: září 2014
 

 

189/2014 Majetkoprávní operace  - výkupy pozemků  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit uzavření předmětných smluv.       

 T: neodkladně
 

212/2014 Aktualizace Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit aktualizaci Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace. 
 

T: neprodleně
 

206/2014 Schválení navýšení příspěvku na akci Bohemia JazzFest 2014 v Liberci 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
zařadit do návrhu 6. rozpočtového opatření SML na rok 2014 navýšení položky 
Bohemia   JazzFest o 160.000,- Kč. 
 

T: ihned 

 
207/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE statutárního města 

Liberec na rok 2014 

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

Termín: neprodleně
 
 

208/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 
2014 

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

 
 

211/2014 Žádost  o zřízení zástavního práva k pozemkům pod bytovými domy č.p. 
575-577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion  

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

 

234/2014 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o 
stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány 
některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, prověřit situaci v případě herny 
v Kostelní ulici. 

 

245/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 
2014 

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

 
 

195/2014 Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
zajistit oboustranný podpis darovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem ve věci převodu  p.p.č. 5433/4 o výměře 3089 m2, ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha a p.p.č. 5433/7 o výměře 239 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba   obč. vyb. č.p. 147 se všemi součástmi, 
příslušenstvím  a vybavení. 
 

Termín: 09/2014

 
201/2014 Záměr převzetí části stavby komunikací v souvislosti se stavbou silnice 

I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit informování žadatele o 
přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberce.  
 

T: neprodleně
 

214/2014 Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, 
Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizované 
majetkové přílohy a její předání řediteli školy. 

T: září 2014
 

215/2014 Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. 
p. s. v roce 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpisy obou zakladatelů na novelizované Zakladatelské smlouvě. 

T: neprodleně

 
252/2014 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy s obecně 
prospěšnou společností Návrat dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: ihned

  
253/2014 Schválení dotace na Farmářské trhy 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému vedoucímu odboru péče o občany, 
provést do 5 dní od podpisu smlouvy o dotaci záznam do centrálního registru 
podpor malého rozsahu (de minis). 

 

T: neprodleně

 
258/2014 Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního 

města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015 - 
2016 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky 
zajistit zveřejnění zásad poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního 
města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti. 

         T: neprodleně 
 

261/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro 

podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec 

 
T: neprodleně

 
 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
32/2014 Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, realizovat potřebné kroky 
k uskutečnění záměru přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 a 
předložit definitivní podobu transakce vydání nového cenného papíru ke schválení 
v zastupitelstvu města. 

Termín: 30. 6. 2014
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
253/2014 Schválení dotace na Farmářské trhy 

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 
- zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními 
operacemi 

T: neprodleně
 
- podepsat všechny listiny s tímto spojené 

T: neprodleně
Průběžně plněno – probíhají kroky spojené s přípravou listin, nový kontrolní termín: 10/2014 

 
 

230/2014 Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 
79/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu 
pořizování 79. změny Územního plánu města Liberec. 
 

Termín: neprodleně
Průběžně plněno – v současné době je zpracováván návrh zadání, který bude projednán 
v souladu se stavebním zákonem. Následně bude předložen návrh zadání ZM ke schválení a 
budou následovat kroky dle stavebního zákona. Nový kontrolní termín: 03/2015 
 

192/2014 
 
 
 
 
 
 

Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu. 

T: 09/2014
Průběžně plněno – kontrola smlouvy na právním oddělení, nový kontrolní termín:10/2014 

 
199/2014 Výkup nemovitostí v k. ú. Ostašov u Liberce 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu. 

T: 09/2014
Průběžně plněno – kontrola smlouvy na právním oddělení, nový kontrolní termín:10/2014 
 

220/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“           

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
Průběžně plněno – na podpisu u druhé zúčastněné strany na Úřadu Regionální rady NUTS II 
SV, nový kontrolní termín: 10/2014  

 

221/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“                                

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
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dotační smlouvy. 

T: neprodleně
Průběžně plněno – na podpisu u druhé zúčastněné strany na Úřadu Regionální rady NUTS II 
SV, nový kontrolní termín: 10/2014 

 

222/2014 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky 
Lidové sady II.“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: ihned
Průběžně plněno – na podpisu u druhé zúčastněné strany na Úřadu Regionální rady NUTS II 
SV, nový kontrolní termín: 10/2014 

 

223/2014 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“                               

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně

Průběžně plněno – na podpisu u druhé zúčastněné strany na Úřadu Regionální rady NUTS II 
SV, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

224/2014 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“                               

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
Průběžně plněno – na podpisu u druhé zúčastněné strany na Úřadu Regionální rady NUTS II 
SV, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

226/2014 Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný 
plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
Průběžně plněno – na podpisu u druhé zúčastněné strany na Úřadu Regionální rady NUTS II 
SV, nový kontrolní termín: 10/2014 

 

232/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků  - RASAV 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace  
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou kupní smlouvu. 

T: 09/2014
Průběžně plněno – kontrola smlouvy na právním oddělení, nový kontrolní termín:10/2014 

 

188/2014 Poskytnutí účelově vázaného příspěvku na provoz cyklobusu z Liberce do 
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Jizerských hor 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o poskytnutí 
finančního příspěvku. 

  T: neprodleně
Smlouva bude podepsána 6. 10. 2014 – tj. nový kontrolní termín: 10/2014 
 

213/2014 Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, 
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec, p. o. předat řediteli příspěvkové organizace. 

T: neprodleně
K podpisu, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

196/2014 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 182/2010, 
bod V. – směna pozemků                                

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
zajistit uzavření příslušné směnné smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Sportovním 
klubem JEŠTĚD. 

                             

 T: září 2014 
průběžně plněno – kontrola smlouvy na právním oddělení, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

257/2014 Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec - 
příloha k projektovým záměrům rozvoje výukových kapacit základních a 
mateřských škol 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
při přípravě rozpočtu města na rok 2015 počítat s finančními prostředky nutnými k 
financování spoluúčasti v rámci investičních akcí při navyšování kapacit škol v 
souladu s předloženým věcným záměrem a s projektovými záměry předkládanými na 
MŠMT v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky“. 
 

Nový kontrolní termín: 10/2014 

 

  

  

  

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
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
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Průběžně plněno – návrh změny byl projednán na společném jednání, v současné době běží lhůta 
pro uplatnění stanovisek. Budou následovat kroky dle stavebního zákona. Nový kontrolní termín: 
03/2015  
 
 

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 – 51. změna byla vydána v ZM dne 24.4.2014 usnesením č. 109/2014 a 56.B 
změna byla vydána v ZM dne 4.9.2014 usnesením č. 227/2014. Proběhlo veřejné projednání 52.B 
změny, v současné době běží lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů k návrhu 
rozhodnutí o uplatněných námitkách. Budou následovat kroky dle stavebního zákona. Další 
kontrolní termín: 01/2015 
 

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 – návrh změny byl projednán na společném jednání, v současné době běží lhůta 
pro uplatnění stanovisek. Budou následovat kroky dle stavebního zákona. Nový kontrolní termín: 
03/2015  
 

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 09/2015. 
 

 

 

Částečně jsou splněna usnesení: 

238/2014 Majetkoprávní operace - Prodej volné nebytové jednotky  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně
Částečně splněno – podpis KS do 45 dní – 7.11.2014, nový kontroln1ní termín: 01/2014 
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239/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

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

                                                                                                                T: neprodleně
Částečně splněno – podpis KS do 45 dní – 7.11.2014, v bodě 9. do 90 dní, nový kontrolní termín: 
11/2014 
 

240/2014 Majetkoprávní operace - Prodej podílu pozemku k prodané bytové jednotce 

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

T: neprodleně 
Částečně splněno – podpis KS do 45 dní – 7.11.2014, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

241/2014 Majetkoprávní operace - Směny pozemků 

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

 
         T: neprodleně

 
Částečně splněno – jedná se o smlouvách s vlastníky pozemků T: 31.12.2014, nový kontrolní 
termín: 12/2014 

 
 

242/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

        T: neprodleně

Částečně splněno – bude  po volbách vypsáno výb. řízení T: 31.12.2014, nový kontrolní termín: 
12/2014 
 

243/2014 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schváleným usnesením.                          

  T: neprodleně
Částečně splněno – budou zadány geom. oddělení a ZP, nové předložení do RM a ZM po jejich 
zpracování. nový kontrolní termín: 01/2015 
 

205/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací a změna přerozdělení finančních prostředků  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
 
1. vypsat výběrová řízení na předmětné položky 
         T: neodkladně 
  
2. předložit výsledek výběrových řízení radě města 

  T: neodkladně
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3. realizovat schválené akce 
           

T: neodkladně
Úkol plněn částečně – nový kontrolní termín: 12/2014 
 

  

 

Nesplněna jsou usnesení: 

250/2014 Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k fúzi 
společností 

T: neprodleně
 

Nesplněno, nový kontrolní termín: 10/2014 
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