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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
říjen 2014 

V měsíci ř í j n u 2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
333/2014 „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění 

motorových vozidel Statutárního města Liberce“ - vyhlášení zadávacího 
řízení 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
 
1. zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů s nejvhodnějším dodavatelem 

Termín: 15. 10. 2014
 

 
984/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 7 - DOTACE statutárního města Liberec 

na rok 2014 

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, předložit návrh 
rozpočtového opatření č. 7 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města jako Informaci. 

 

 
985/2014 Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 10 k nájemní 

smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a společností 
Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

b) Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky zařadit do rozpočtu města    
    na rok 2015 částky: 
 

- Nájem SAL 41.511.026,- Kč 
- Splátka SAL 31.440.504,- Kč 

T: neprodleně
 

921/2014 Veřejná zakázka - „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní 
pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem motorových vozidel Statutárního města Liberce“ 

2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat smlouvy s vítězem 
veřejné zakázky firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
IČ:47116617 se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 

Termín: 3. 10. 2014
 

1023/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2014 

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, předložit návrh 
rozpočtového opatření č. 7A) – DOTACE  statutárního  města  Liberec  na rok  2014 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města jako Informaci. 
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371/2014 
 
 
 
 

Cílové koncepty projektu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat radu města o další 
realizaci klíčových aktivit projektu.  

Termín: 10/2014
 

994/2014 
 
 
 
 
 
 

Realizace projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
postupovat v souladu s usnesením č. 802/2014, tedy vypsat výběrové řízení na 
zhotovitele stavby v rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“  

T: neprodleně
 

799/2014 
 
 
 
 
 
 

Nabytí a následný prodej vodovodního řadu v ul. U Střediska, k. ú. Vesec 
u Liberce 

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

T: 10/2014
 

1020/2014 "Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice" 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
zajistit vypsání výzvy č. 10 Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice směřující do aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství s 
finančním objemem dotace z ERDF ve výši 68 313 539,- Kč 

T: 10/2014
 

1036/2014 SVS, a. s. – dodatek nájemní smlouvy a záměr budoucího prodeje stavby 
vodovodního a kanalizačního řadu  v k. ú. Horní Hanychov, ul. 
Sáňkařská – Sdruženářská 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
2. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě reg. č. 7003/06/0209  mezi 

statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností, a. s..  

Termín: do 31.10.2014
 

960/2014 Návrh na uzavření dohody o narovnání a zpětvzetí žaloby ve sporu SML 
proti Milanu Ptáčkovi 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, postupovat dle 
uvedeného usnesení.  

T: neprodleně
 

987/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemku 
 

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

988/2014 Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k ukončení smluv dohodou. 

T: neodkladně
 

989/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

T: neodkladně
 

990/2014 Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

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

T: neodkladně
 

991/2014 Nevyužití předkupního práva - kůlna(jiná stavba) na pozemku p. 
č.3838/5, k. ú. Liberec 

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

T: neodkladně
 

992/2014 Výjimka ze schválené směrnice rady č. 3RM zadávání veřejných zakázek 
na zpracování projektových dokumentací z programů SFŽP - OPŽP a 
programu MŠMT 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování výběrových řízení na zpracovatele projektů dle důvodové zprávy. 

T: neodkladně
 

993/2014 Jednací řízení bez uveřejnění + Dodatek č. 1 na akci "Rekonstrukce 
radničního sklípku Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec 1" 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky,  
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 266/2014, na akci „Rekonstrukce 
radničního sklípku Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec 1“ se společností 
TERMIL, a. s., se sídlem V Nivách 2244/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 
25490885, ve výši 1,666.833,29 Kč vč. DPH s tím, že z prostředků statutárního města 
Liberec bude uhrazena částka 672.989,- Kč vč. DPH a z prostředků společnosti LIF, 
a. s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, IČ: 40232751 bude uhrazena částka 
993.844,29 Kč vč. DPH. 

         T: neodkladně
 

682/2014 Soupis oprav a reklamací na objektu Oblastní galerie - Lázně  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy 
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zajistit realizaci odstranění vad v rámci reklamačních řízení.   
           

 T: 30.10.2014
 

1025/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků  

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

         T: neodkladně

 
1026/2014 Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k ukončení smlouvy. 

T: neodkladně
 

1027/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

         T: neodkladně
 

1028/2014 Schválení výsledků výběrového řízení - "Dodávka víceúčelového stroje 
pro ZOO Liberec" 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností Eurogreen CZ, 
s.r.o., IČ: 646 51 959, se sídlem Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56. 

T: 10/2014
 

996/2014 Návrh platového zařazení ředitele Základní školy, Liberec, Křižanská 80, 
příspěvkové organizace, Ing. Radka Vystrčila od 1.9. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitele základní školy. 

T: ihned
 

997/2014 Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 
468/12, příspěvkové organizace, Bc. Michaely Janků od 1. 9. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned

 
998/2014 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 

vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
Základní školu, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkovou organizaci  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy. 
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T: ihned

 
999/2014 Dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, 

příspěvková organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit aktualizaci majetkové 
přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková 
organizace zastupitelstvu města ke schválení. 

T: říjen 2014
 

1000/2014 Vyjádření SML k záměru zvýšení kapacity soukromé školy DOCTRINA 
– základní škola a mateřská škola, s. r. o., Na Perštýně 404/44, Liberec 4 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru péče o 
občany, informovat jednatele soukromé školy. 

T: ihned

 
1003/2014 Poskytnutí finančního příspěvku na akci "Strom splněných přání" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, zajistit podpis smlouvy s paní Pěčkovou Květoslavou dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně
 

1004/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Botanická zahrada Liberec, 
Purkyňova 630/1 za období roků 2012 a 2013 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru, zabývat 
se zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 

936/2014 Smlouvy o ubytování, prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve 
vlastnictví statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, 
 
1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou 

službou s Tejnskou Margitou a Menclovou Libuší. 
 
2. uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy o ubytování v jednotce nízkého 

standardu s Grundzou Pavlem do 31. 3. 2015 a Divíškem Liborem do 31. 3. 2015.
 
3. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Petikovou 

Monikou. 
 
4. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytu pro příjmově vymezené 

osoby se Sedlatou Leou o 2 roky a to do 30. 9. 2016.  

T: 31. října 2014
 

1029/2014 Návrh platového výměru ředitelky Bc. Dany Charyparové, ředitelky 
Mateřské školy Kytička, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková 
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organizace, od 1. 10. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned

 
1030/2014 Změna platového výměru ředitelky Základní školy, Liberec, nám. Míru 

212/2, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. Pavlíny Kubrové od 1. 10. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku školy. 

T: ihned

 
1031/2014 Změna platu ředitelů mateřských a základních škol – úprava příplatků 

za vedení související se změnou výkonů od 1. 9. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, zajistit vyhotovení a předání platových výměrů ředitelům škol. 

T: ihned

 
1032/2014 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 

vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
Základní školu, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkovou organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

T: ihned

 
1033/2014 Vyjádření SML k záměru zápisu soukromé "Miniškolky Myšičky" do 

rejstříku škol a školských zařízení 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat jednatelku. 

T: ihned

  
1035/2014 Borový Vrch 1031 - žádost o prominutí dluhu za nájemné 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, informovat o rozhodnutí žadatelku. 

T: říjen 2014
 

 
1009/2014 Návrh smlouvy o poskytnutí reklamy v knize Devatero řemesel v říši víly 

Izeríny 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
této smlouvy o poskytnutí reklamy.    

T: neprodleně
 

1039/2014 Udělení výjimky ze Směrnice rady města č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec v souladu s čl. 6.18 směrnice rady 
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města č. 3RM- oprava střešního pláště, FC Slovan Liberec 

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

T: neprodleně
 

1040/2014 Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec v souladu s čl. 6.18  Směrnice rady č. 3RM  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít s firmou TOPKLIMA, 
spol. s r.o. Liberec, smlouvu o dílo. 

T: neprodleně
 

1008/2014 Aktualizace směrnice č. 15RM Zásady čerpání propagačních materiálů 
statutárního města Liberec1 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, seznámit zaměstnance MML 
s aktualizovanými předpisy.  

Termín: ihned
 

1011/2014 Žádost o povolení použití znaku města – In City 

Ing. Miluši Charyparové, vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 
T: neprodleně

 
1012/2014 Žádost o povolení použití znaku města – TJ Slavia Liberec  

Ing. Miluši Charyparové, vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně

1017/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit 
vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za 
měsíc září 2014. 

 

1013/2014 Revokace části usnesení Rady města Liberec č. 950/2014 - Ukončení 
činnosti komisí, odborných pracovních skupin Rady města Liberce 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit prostřednictvím 
organizačního odd., informování tajemníků, předsedů a členů odborných pracovních 
skupin o ukončení činnosti a jejich odvolání z funkce. 

T: do 10. října 2014
 

894/2014 Zajištění rozboru krve řidičů podezřelých s řízení pod vlivem návykové 
látky 

Ing. Pavlu Rychetskému vedoucímu odboru dopravy zajistit rozbory krevních vzorků 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: průběžně
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203/2014 Zajištění Skalního masivu ul. Svobody  

Výběrové řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení s vítězným uchazečem uzavřít 

smlouvu o dílo a následně zajistit realizaci akce 

T: říjen 2014
 

 
511/2014 Bezbariérový chodník pro pěší v úseku Úřad práce – Krematorium, 

Liberec 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Bezbariérový 
chodník pro pěší v úseku Úřad práce – Krematorium, Liberec“ – zhotovitel stavby, a 
to vítězi řízení, společnosti Strabag, a.s.; IČ:60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 
Praha 5, 150 00, zajistit podpis smluvního dokumentu a následně zajistit realizaci 
akce 

Kontrolní termín: 10/2014
 

512/2014 Oprava komunikace Broumovská - I. etapa 

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
komunikace Broumovská - I. etapa“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti 
Strabag, a. s.; IČ:60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00, zajistit 
podpis smluvních dokumentů a zajisti realizaci akce. 

Kontrolní termín: 10/2014
 

 
964/2014 "Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu dětského dopravního 

hřiště ve Zhořelecké ulici v Liberci"- provedení rekonstrukce střechy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu dětského dopravního 

hřiště ve Zhořelecké ulici v Liberci“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 
smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Aron house s.r.o., IČ 
01915126, Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00 

T: 10/2014
 

966/2014 Výměna poruchového řadiče SSZ na křižovatce LB. 09 Šaldovo nám. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce a cenové 

kalkulace  



10 
 

Kontrolní termín: 10/2014

 
968/2014 Dodatek č. 15 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a 

úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 
15 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.. 

             T: 10/2014
970/2014 Změna usnesení - návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové 

osobní dopravě pro rok 2015 mezi Libereckým krajem a statutárním 
městem Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
 
1. předložit do rady města návrh dodatku ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku 

veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 
mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a. s.. 

T: 10/ 2014
 

971/2014 Změna názvu zastávek MHD s účinností od 1.11.2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně 
informovat společnost DPMLJ, a. s., o přijatém usnesení rady města. 

Termín: bez zbytečného odkladu
 
 

972/2014 Záměr -  Projekt opatření pro zajištění systému obnovy kontejnerových 
stání    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci 
s odborem hlavního architekta: 
 
2. v návrhu rozpočtu na rok 2015 předložit finanční zajištění pro zahájení realizace 

projektu v roce 2015 

T: říjen 2014
 

 
973/2014 Oprava kontejnerového stání v Baltské ulici 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. Na akci ,,Oprava kontejnerového stání v Baltské ulici“ zajistit předložení návrhu 

smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce společností Bohemia Metal, s.r.o., 
T: 10/2014

  
 

974/2014 Podnět občanů na opravu povrchu místních komunikací Cidlinská a 
Březinova včetně odvodnění, k. ú. Starý Harcov 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce 

T: 10/2014
 

 
975/2014 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa 

Dodatečné práce           

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vyhlášení, administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci 

„Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa - dodatečné práce“ formou 
jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín: neprodleně
 

 
976/2014 Oprava ul. Aloisina výšina - dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci se spol. Vyber s.r.o. zajistit vyhlášení, administraci, realizaci a 

vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Oprava ul. Aloisina výšina – dodatečné 
práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín: 10/2014
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení zajistit podepsání příslušného smluvního 
dokumentu 

Termín: 10/2014
 

 
977/2014 Oprava komunikace U Krematoria 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, na základě přijatého usnesení 
zajistit se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0041. 

Termín: 10/2014
 
 

978/2014 „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uveřejnění oznámení 
předběžných informací k veřejné zakázce „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod 
Branou – oprava komunikací“ ve Věstníku veřejných zakázek. 

Termín: říjen 2014
 

 
979/2014 Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
 
1. na akci „Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta“ zajistit 
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odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené 
akce firmě TWO BRICKS, s.r.o., V Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723

T: 10/2014
 
 

980/2014 "Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita 
Žitná - oblast Žitná a Ježkova" 

Dodatek. č. 1 k příkazní smlouvě - prodloužení termínu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
uzavřít s příkazníkem (REAL engineering, s.r.o., IČ 27357155, se sídlem Zlínská 
611/1, 460 10 Liberec III) dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 8/14/0094 (prodloužení 
termínu pro zhotovení díla). 

Termín: 10/2014

 
 

981/2014 Podání oznámení o změnách v projektu č. 2 - Revitalizace Rochlice - 
lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  
zajistit odeslání oznámení o změnách v projektu č. 2 projektu „Revitalizace sídliště 
Rochlice - lokalita Žitná“,  

T: 10/2014
 

982/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

Dodatečné práce 2 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky na realizaci záměru 

společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 1 13 19 
Praha 1  

T: neprodleně 
 

 
905/2014 Schválení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy včetně 

bezúplatného poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro 
zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP Máriu Seibtovou a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Vackova ul. 

Termín: říjen 2014

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  Markétu Teršípovou a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Vackova ul. 

         Termín: říjen 2014
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906/2014 Vlčí vrch, oprava opěrné zdi - Uzavření nájemní smlouvy k dočasnému 
užívání pozemku mezi SML a Povodím Labe, s. p. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Vlčí vrch – oprava opěrné zdi“ uzavření 
„Nájemní smlouvy o nájmu pozemku“ s Povodím Labe, s. p., IČ 70890005. 

T: 10/2014
 
 

910/2014 „Liberec, Lomová – přeložka kNN“   

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení “ pro akci „Liberec, Lomová – přeložka kNN“ ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu. 

T: 10/2014 – kontrolní
 
 

913/2014 Zabezpečení sjízdnosti místních komunikací ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení p. Lubomírem Poppem předložit 
radě města ke schválení pravidla spolupráce na zajišťování likvidačních prací na 
komunikacích ve vlastnictví města Liberce prostřednictvím jednotek sboru 
dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec.  

T: 10/2014
 

867/2014 Zapomenuté dějiny města Liberce - dočasné uzavření 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit nezbytné kroky k dočasnému uzavření výstavy do 31. 10. 2014 a následně 
zajistit její opětovné otevření. 

T: průběžně
 

 
868/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při 

silnici Vratislavická                                 

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: říjen 2014

 

 
 
 

844/2014 Havarijní opravy příslušenství komunikací - změna rozsahu prací 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4. zajistit převod finančních prostředků ve výši 3,573.053,83 Kč vč. DPH z rozpočtu 

čištění města a zimní údržby na rok 2014 a to do položky havarijní opravy 
komunikací odboru správy veřejného majetku. 

T: 10/2014
 

854/2014 Obnova dětského hřiště v Ječné ulici 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a 
následně zajistit realizaci akce. 

Termín: 10/2014
 

855/2014 Havarijní stav - Kubelíkova - oprava lávky pro pěší 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu 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. 

T: 10/2014 

856/2014 „Zapomenuté dějiny města Liberce“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. objednat u o.p.s. ARCHA 13 (Svárovská 82, Liberec 22, 460 10, IČ: 22891161) 

zpracování studie „proveditelnosti“ záměru projektu „památník – Zajatecký tábor 
Liberec“,  včetně využití pozemku ve vlastnictví města Liberce p.p.č. 1437/1, k.ú. 
Růžodol I pro realizaci projektu „památník – Zajatecký tábor Liberec“ ve finanční 
výši 80.000,- Kč a následně se studií „proveditelnosti“ vhodným způsobem 
seznámit Radu města Liberce. 

Termín: 10/2014
  

748/2014 Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu 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. 

T: 10/2014 
 

719/2014 Záměr založení projektu - revitalizace obytného území v lokalitě místních 
komunikací  U Mlékárny a Zahradní v městské čtvrti Růžodol I. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. Po schválení v radě města nárokovat do rozpočtu města na rok 2015 finanční 

částku na realizaci projektové dokumentace. 

T: 10//2014 – kontrolní

 

1010/2014 Elektronické zastupitelstvo - schválení vypsání veřejné zakázky 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
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vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Elektronické 
zastupitelstvo“ dle schválené zadávací dokumentace, schválené formy veřejné soutěže 
a v souladu s předloženou důvodovou zprávou. 

T: neprodleně
Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, předložit 
po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek. 

T: neprodleně
 

 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

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

Splněno 8. 9. 2014 (pozn. dne 12. 9. 2014 byla mapa rizik zveřejněna na webových 
stránkách města v záložce protikorupční portál) 

 
942/2014 SVS, a.s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a 

kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň) 

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky města, 
 
a) zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a 

Severočeskou vodárenskou společností, a. s. 
 
b) předložit záměr budoucího prodeje vodního díla ke schválení zastupitelstvu 

města. 
Termín: 25.9.2014

 
943/2014 SVS, a.s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a 

kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí vrch) 

2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky města, 
 
a) zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a 

Severočeskou vodárenskou společností, a.s. 
 
b) předložit záměr budoucího prodeje vodního díla ke schválení zastupitelstvu města 

Termín: 25.9.2014
 

827/2014 Návrh licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Mgr. Petrou 

Šternovou 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít licenční smlouvu. 
T: neprodleně
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828/2014 Návrh licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Národním 

památkovým ústavem 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít licenční smlouvu. 
T: neprodleně

 
826/2014 Poskytnutí účelově vázaného příspěvku na provoz cyklobusu z Liberce do

Jizerských hor 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu 
města. 

T: 4. 9. 2014
 

899/2014 Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s., a Sportovní areál Liberec, s. r. 
o. 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál zastupitelstvu 
města. 

T: 25.9.2014
Předloženo na 8.ZM 2014 25.9.2014 

 
813/2014 Dopravní napojení na silnici I/35 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky,  
 
1. zajistit založení projektu Dopravního napojení na silnici I/35 jako I. etapu 

obvodové sběrné komunikace  
         Termín: 09/2014

 
2. zajistit uzavření schváleného Memoranda 

                                                                                                                               
                     Termín: 09/2014

 
444/2013 Projekt „Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci, 

včetně návrhu etapizace obnovy“ 

1. zajistit vypsání výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace 
dopravního řešení včetně realizace projektové dokumentace celé komunikace 
Masarykova úseku cyklostezky, který je dán generelem cyklostezek. 

T: ihned
Průběžně plněno. V současné době je upravována projektová dokumentace. Další termín 
kontroly 01/2015. 
 

840/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

Dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Na akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova – 

dodatečné práce“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo na 
realizaci společnosti EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 1 
13 19 Praha 1 

T: neprodleně
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574/2014 Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, záměr uzavření směny 
vlastnického práva k pozemkům předložit Zastupitelstvu statutárního města 
Liberec ke schválení 

T: 06/2014
 
 

548/2014 Plánovací smlouva ul. U Opatrovny 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke 
schválení 

T: 06/2014
 
 

709/2014 Souhlas s opravou komunikace Řasnická ve vlastnictví SML 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat za statutární město Liberec souhlas se souvislou údržbou komunikace Řasnická 
v souladu s přijatým usnesením Rady města Liberce. 

T: 08/2014
 
 
 

841/2014 Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti č.j.: OPL/1165/2014“ pro stavbu „Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v 
k. ú. Kunratice u Liberce“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 

T: 09/2014 - kontrolní
 
 

850/2014 Hromadný podnět občanů na změnu projektu na opravu komunikace 
Luční 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit zapracování schválených změn do projektové dokumentace 

T: 9/2014
 
 

868/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při

silnici Vratislavická 

Výběr zhotovitele stavby 

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

vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s realizací 1. částí akce „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - I. 
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etapa“ a „Smíšená stezky pro chodce a cyklisty při ulici Vratislavická“ podle 
projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Nýdrle 

T: září 2014
 
 

812/2013 Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci - úprava termínů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. zajistit vypořádání připomínek z projednání „Návrhu obnovy lipové aleje na tř. 
Masarykova v Liberci“ s veřejností a předložit projekt na jednání rady města. 

Kontrolní termín: 05/2014
 

 
 

722/2014 Darovací smlouva ul. Řetízková 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 

1. předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž 
předmětem je přijetí daru stavebních objektů 

T: 09/2014
 

 
 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

1024/2014 Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec      

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o dílo v souladu 
s usnesením rady města, s dodavatelem HISYS, spol. s r.o., IČ: 28539966, 140 00 Praha 
4, Pod Pramenem 1633/3, v parametrech dle důvodové zprávy;  

T: neprodleně
Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat tuto zakázku 
v souladu s usnesením rady města. 

T: neprodleně

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
801/2014 
 
 
 
 
 
 

Revitalizace lázní 

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
informovat radu města o postupu administrace žádosti o platbu projektu Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt. 

T: 10/2014
Průběžně plněno – auditní kontrolní orgán ministerstva financí nezaslal protokol o výsledku 
kontroly, nový kontrolní termín: 01/2015 

 
802/2014 Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu 

„Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
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vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě 
města ke schválení. 

T: 10/2014 
Průběžně plněno – probíhá hodnocení přijatých nabídek, nový kontrolní termín: 12/2014 

 
1037/2014 Přijetí finančního příspěvku od Všeobecné zdravotní pojišťovny na 

propagaci kampaně Den zdraví          

Ing. Pavlíně Tvrdíkové, Ph.D., zajistit podpis darovací smlouvy.   
 

Průběžně plněno – Den zdraví se uskuteční 12.11.2014 v OC Plaza, 

nový kontrolní termín: 12/2014 

 
795/2014 Revokace usnesení rady města č. 591/08  

odboru hlavního architekta, připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu. 
Termín: do 31. 10. 2014

 
Průběžně plněno – pro plnění úkolu je nutné shromáždit data od dodavatele tepelné energie 
(Teplárna Liberec) pro jednotlivé zásobované části města. Tato data budou poskytnuta 
specialistům z oboru, kteří provedou odborné posouzení a navrhnou varianty řešení pro návrh 
dalšího postupu. Při zpracovávání materiálů je nutná součinnosti nové politické reprezentace 
města vzešlé z komunálních voleb 10/2014. Nový kontrolní termín: 01/2015 

 
89/2014 Prezentace historie města Liberce veřejnosti na základě nejnovějších 

archeologických výzkumů na území města Liberce   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s Mgr. Petrem Brestovanským postupně realizovat jednotlivé cíle projektu 
a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o realizaci projektu. 

Kontrolní termín: 10/2014
 
 

727/2013 Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci - Variantní postupy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 

- zajistit ve spolupráci s Městskou policií Liberec následující: 
 

1. Nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce na rok 2013 na projekt „Dětské 
dopravní hřiště v Liberci-Vesci“ finanční částku ve výši 3,500.000,- Kč 

                                                                                                                Termín: říjen 2014
 

Dětské dopravní hřiště bylo převedeno z Lib. kraje, nový kontrolní termín: 11/2014 
 
 

89/2014 Prezentace historie města Liberce veřejnosti na základě nejnovějších 
archeologických výzkumů na území města Liberce   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s Mgr. Petrem Brestovanským postupně realizovat jednotlivé cíle projektu 
a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o realizaci projektu. 

Kontrolní termín: 10/2014
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Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

558/2014 Správa a provozování sítě optických – telekomunikačních staveb ve 
vlastnictví města Liberce 

Analýza možných postupů využití majetku města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zpracování analýzy správy a provozování sítě optických - telekomunikačních ve 
vlastnictví města Liberce včetně stanovení možných postupů využití majetku města 
Liberce a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o výsledku této analýzy.  

Termín: do 31.10. 2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

965/2014 Obnova lipové aleje na Tř. Masarykova v Liberci – ošetření aleje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
2. Zajistit provedení navrhovaných pěstebních opatření  dle Znaleckého posudku č. 38-

1 878/14, zpracovaného Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. , 
prostřednictvím firmy Bc. Adam Wach - arboristické služby, Střelecký vrch 708, 
Chrastava IČ: 74122428 

T: říjen - listopad 2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

1006/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Městské lesy Liberec, za období 
roků 2012 a 2013 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zabývat se 
zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

912/2014 „Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 878/1 mezi statutárním městem 
Liberec a Komunitním střediskem KONTAKT“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu. 

 Kontrolní termín: 10/2014
 

Průběžně plněno, u podpisu, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

717/2014 Vlastnictví vodovodních řadů ve městě Liberci 

Žádost Teplárny Liberec, a.s. ze dne 14. 4. 2014  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. Projednat se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. a společností 
Severočeské vodovody a kanalizace možnosti převodu a podmínek provozování 
vodovodních řadů navazující na výměníkové stanice Teplárny Liberec, a.s.  

 termín: říjen 2014
Průběžně plněno, probíhají jednání, nový kontrolní termín: 11/2014 
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724/2014 IPRM Rochlice 

Další části realizace díla  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. Spolupracovat s odborem hlavního architekta na zpracování dokumentace 
dopravního řešení komunikace Dobiášova, který bude mimo jiné nové umístění 
cyklostezky, parkovacího pruhu, autobusových zastávek a novou křižovatku ve styku 
komunikací Krejčího, Pazderkova a Dobiášova 

T: 10/2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
735/2014 Žádost Ing. Miloše Matouška na slevu MHD Liberec pro klienty 

Carsharingu  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. Písemně požádat společnost DPMLJ a.s. o vyčíslení nákladů, spojenou s 
poskytnutím slev a možných dalších obchodně-ekonomických dopadů pro spol. 
DPMLJ a.s. a objednavatele služeb statutární město Liberec a vhodným způsobem 
informovat Radu města Liberce o sdělení spol. DPMLJ a.s. k předmětné 
problematice. 

Termín: říjen 2014  
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 01/2015 

 

1020/2014 "Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice" 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
1. ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací odeslat na Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR upravený plánek zóny IPRM Rochlice, který nesmí zahrnovat nové 
ulice 

T: říjen 2014
 

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

1021/2014 Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 

Dodatek. č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TSML, a. s. - prodloužení 
termínu 

Sanace podzemních prostor - výjimka ze Směrnice Rady města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky na realizaci 

stavebních/sanačních prací společnosti TSML, a. s., IČ 25007017, se sídlem 
Erbenova 378, 460 08 Liberec 8 

T: neprodleně
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 

1040/2013 Zajištění správy, údržby a rozvoje hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou 

prostřednictvím Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou od 

1.1.2014 

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

Kontrolní termín: únor 2014
 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

  

833/2014 Aktualizace interního předpisu pro zřizování služebností 

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

Termín: neodkladně
 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
835/2014 Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 

podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve věci údržby  

autobusových zastávek MHD ve vlastnictví města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, postupovat v 
souladu se Smlouvou o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce, a. s. č. 19/10/0084 0084 ve věci údržby autobusových zastávek 
MHD ve vlastnictví města Liberce. 

 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 
 

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

Horákové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 
výběr zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění 
inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení a dokumentace pro 
provádění stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému EZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek 

T: 01/2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
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136/2012 Plánovací smlouva – Valašská 

Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit 
„Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

KT: 01/2013
 

Průběžně plněno, uměna majitele, je v řešení, nový kontrolní termín: 06/2015 

 
 
 

574/2014 Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova 

1. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, připravit 
směnnou smlouvu ke schválení Radě města Liberce a Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 08/2014
 

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

716/2014 Smlouva o nájmu se společností SVS 

Liberec – Růžodol I, ul. Bosenská, Jílovská – vodovod a kanalizace na p. p. 
č. 1566/1, 1566/4, 1569/1, 999/10, 1569/3, 1569/4, 1569/6, 999/3, 1035/6, 

1043/4, 1100/1, 1097, 1096/2, 1069, 1061/1, 1061/19 v k. ú. Růžodol I 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. Zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu, 
Termín: srpen 2014

 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

724/2014 IPRM Rochlice 

Další části realizace díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít smlouvu o dílo s proj. 

kanceláří Valbek spol. s r.o., IČ 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec na 
zpracování projektové dokumentace Dobiášova - úprava chodníků v úseku Krejčího, 
Pazderkova – Žitná včetně inženýrské činnosti pro zajištění příslušných povolení 

T: 08/2014
 

5. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít dodatek smlouvy o 
dílo s proj. kanceláří Nýdrle na zpracování projektové dokumentace části Dobiášova 
- úprava chodníků v úseku Krejčího, Pazderkova – Žitná včetně inženýrské činnosti 
pro zajištění příslušných povolení 

T: 08/2014
 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 
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725/2014 Sdružené investice 2014 

Financování opravy povrchů komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušné smluvní 
dokumenty. 

T: srpen 2014
 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

139/2014 „Ke Hluboké - oprava komunikace a mostu“ - dodatek SOD se spol. 

VALBEK 

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 Valbek, spol. s. r. o., IČ 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec. 

KT: 06/2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
142/2014 Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 

Realizace díla mezi komunikací Mistrovský vrch a Růžovou, včetně opravy  

komunikace Růžové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit plnění 
přijatých usnesení rady města. 

Kontrolní termín: 06/2014
 

Průběžně plněno z techn. důvodů, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
563/2014 Záměr Smlouvy o směně vlastnického práva k pozemkům – Matoušova 

ulice 
1. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve 

spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu po schválení Zastupitelstvem města Liberce 

T: 07/2014
 

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 

 
726/2014 Sdružené investice 2014 

Financování archeologické činnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušné smluvní 
dokumenty s vlastníky sítí technické infrastruktury, zajištující jejich spoluúčast při 
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financování archeologické činnosti v ulicích, kde bude v roce 2014 probíhat souběžně
rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů 

T: září 2014
 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

903/2014 Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická – Ječná 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci ,,Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická - Ječná“ zajistit 
předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce společností 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

T: 9/2014
 
 
Průběžně plněno, čeká se na DPLMJ, a. s., nový kontrolní termín: 12/2014 

 
738/2014 Financování tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou ze 

strany Libereckého kraje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a se společností Dopravní 

podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. vést jednání s Libereckým krajem a 
Statutárním městem Jabloncem nad Nisou věci přípravy standardů dopravní 
obslužnosti v Libereckém kraji – o rozsahu a formě finanční spoluúčasti Libereckého 
kraje na provozu tramvajové linky č. 11 

Termín: bez zbytečného odkladu
 
Průběžně plněno, probíhají jednání, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

143/2014 Matoušova - záměr směny pozemků 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit potřebné dokumenty pro potřeby dalšího jednání s vlastníkem pozemků, vést tato 
jednání a po jejich dokončení předložit radě města k odsouhlasení návrh majetkoprávní 
operace. 

KT: 09/2014
 
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 

738/2014 Financování tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou ze 
strany Libereckého kraje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a se společností Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. vést jednání s Libereckým krajem a 
Statutárním městem Jabloncem nad Nisou věci přípravy standardů dopravní 
obslužnosti v Libereckém kraji – o rozsahu a formě finanční spoluúčasti Libereckého 
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kraje na provozu tramvajové linky č. 11 
Termín: bez zbytečného odkladu

Průběžně plněno, probíhají jednání s kúlk a DPMLJ, a. s., nový kontrolní termín: 11/2014 

 
 
 

  

Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 

 
950/2014 Ukončení činnosti komisí, odborných pracovních skupin Rady města 

Liberce 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit prostřednictvím organizačního 
odd., informování tajemníků, předsedů a členů těchto poradních orgánů o ukončení 
činnosti a jejich odvolání z funkce. 

T: do 10. října 2014 
Revokováno usn. č. 1013/2014 na 17.RM 17.10.2014 

  

  

  

Z prodloužených termínů jsou navržená pro vypuštění ze sledování usnesení:  

947/2014 Zadání zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit zadávací 
dokumentaci sloužící jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
zadávacího řízení na zakázku – zpracování průkazů energetické náročnosti budov 
(PENB) a vypsání (prostřednictvím právního odboru) zakázky malého rozsahu na služby 
dle vnitřních předpisů statutárního města Liberec. 

Termín: neprodleně
Bylo zrušeno usnesením č. 958/2014 
 

958/2014 Zadání zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, 
zajistit zadávací dokumentaci sloužící jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v 
rámci zadávacího řízení na zakázku – zpracování průkazů energetické náročnosti budov 
(PENB) a vypsání (prostřednictvím právního odboru) zakázky malého rozsahu na služby 
dle vnitřních předpisů statutárního města Liberec 

Termín: neprodleně
 
Zakázka na zpracování průkazů energetické náročnosti byla vypsána, 12. 11. 2014 proběhne 
otevírání obálek s podanými nabídkami. 
Vzhledem k tomu, že zakázka je administrována dle vnitřních předpisů SML, kde je stanoveno, 
že zakázka v tomto finančním objemu nemusí být schvalována radou města a rada města na své 
schůzi dne 21.10.2014 usnesením č. 1038/2014 toto schválila a usnesení č. 958/2014 zrušila, je 
administrace veřejné zakázky realizována dle vnitřních předpisů SML. Z uvedených důvodů 
navrhujeme vypustit ze sledování. 
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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
 
Dle Mgr. Šolce: Vypustit ze sledování (řešení – nové vedení) 
 

681/2014 Záměr prodeje plakátovacích ploch dle návrhu nájemce 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
projednat se zástupci společnosti Technické služby města Liberce, a. s. záměr prodeje 
plakátovacích ploch a informovat radu města o výsledku jednání s TSML, a. s. 

T: neprodleně
Dle Mgr. Šolce: Vypustit ze sledování (řešení – nové vedení) 
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