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Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

 
 
 
 

 



 

 
Důvodová zpráva  
 

Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení v měsíci srpen 2014: 
 

č. 827/2014 – 10/2014 (Mgr. Pastva) 

č. 828/2014 – 10/2014 (Mgr. Pastva) 

č. 742/2014 – 11/2014 (Mgr. Krajčík) 

č. 833/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 835/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 840/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 1022/2013 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 136/2012 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 574/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 484/2014 – 12/2014 (Bc. Novotný) 

č. 584/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 574/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 716/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 709/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 710/2014 – 11/2014 (Bc. Novotný) 

č. 724/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 725/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 681/2014 – 10/2014 (Mgr. Šolc) 

 

 

 

 

 

 
 

Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení: 

č. 570/2014 – zrušeno usnesením č. 841/2014 na 14.RM 2014 (Bc. Novotný) 
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Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení v měsíci září 2014: 
 

č. 496/2014 – 11/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 72/2014 – 12/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 813/2014 (bod 1.,2.) – 10/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 942/2014 (bod a) – 10/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 943/2014 (bod a) – 10/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 820/2014 – 10/2014 (Ing. Kolomazník) 

č. 444/2014 – 10/2014 (Ing. Kolomazník) 

č. 525/2014 – 02/2015 (Mgr. Kalous) 

č. 938/2014 – 12/2014 (Ing. Vavřina) 

č. 826/2014 – 10/2014 (Mgr. Pastva) 

č. 899/2014 – 10/2014 (Mgr. Pastva) 

č. 948/2014 – 10/2014 (L. Popp) 

č. 841/2014 (bod 2) – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 850/2014 (bod 2) – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 868/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 812/2013 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 231/2013 (bod 1) – 06/2015 (Bc. Novotný) 

č. 139/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 142/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 563/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 231/2013 (bod 2) – 12/2014 (Bc. Novotný) 

č. 1022/2013 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 101/2014 – 11/2014 (Bc. Novotný) 

č. 726/2014 (bod 1) – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 722/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 948/2014 – 10/2014 (L. Popp) 

č. 947/2014 – 10/2014 (Ing. Kolomazník) 

č. 958/2014 – 10/2014 (Ing. Kolomazník) 

č. 903/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 738/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 1009/2014 – 11/2015 (Bc. Novotný) 

č. 143/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 738/2014 – 10/2014 (Bc. Novotný) 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
srpen a září 2014 

V měsíci s r p n u 2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
797/2014 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pro projekt „Volnočasové plochy Liberec 

I.“  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku k nájemní smlouvě. 
 
               Termín: neprodleně 
 

814/2014 Pracovní verze Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad 
Nisou  

Ing. Michalovi Vereščákovi, manažerovi IPRÚ, 
 

1. zapracovat akceptované připomínky k analytické části: 
 

a) Rady města Liberce z jednání dne 26. 8. 2014 
b) komise pro rozvoj a strategické plánování ze dne 25. 8. 2014 
c) expertního týmu ke dni 20. 8. 2014 
d) Rady města Jablonec nad Nisou z jednání dne 28. 8. 2014 
e) oponentního posudku k analytické části 

T: 31. 8. 2014
 
 
3. zajistit zveřejnění Pracovní verze se zapracovanými připomínkami v kapitolách 

přebraných z analytické části. 
T: 31. 8. 2014

 

410/2014 Jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele 
DFXŠ Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit realizaci výběrového 
řízení a jmenování nového ředitele DFXŠ. 

T: 31. 8. 2014
 

600/2014 Řešení pořízení HW a SW vybavení pro ZŠ náměstí Míru v Liberci 

3. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s Libereckou IS, a.s., 
realizovat nákup potřebného vybavení a služeb podle důvodové zprávy v souladu se 
směrnicí o veřejných zakázkách, 

T: srpen 2014
 

 
778/2014 Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci 

projektu „Integrace ICT do výuky“ z Operačního programu Vzdělávání pro 
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konkurenceschopnost  

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

T: ihned
 

  
779/2014 Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství v rámci 

projektu „Vzdělávání dotykem“ z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

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

T: ihned
 

 

780/2014 Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci 
projektu „Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji“ 
(CZ.1.07/1.1.00/53.0013) financovaného z Operačního program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost  

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

T: ihned
 

781/2014 Vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci 
projektu „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

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

T: ihned
 

782/2014 Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace do projektů: Škola na 
dotyk, Jazyková laboratoř - ROBOTEL, Podnikáme – pomáháme, aneb 
základy podnikání se sociálním aspektem (CZ.1.07/1.1.00/54.0068) 

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

T: ihned
 

 

783/2014 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
„Dotkněte se inovací“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0024) financovaného z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní školu, 
Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 

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

T: ihned
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785/2014 Navýšení kapacit vybraných základních škol zřizovaných statutárním 
městem Liberec                               

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 

T: neprodleně
 

788/2014 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
„ICT do výuky krok za krokem“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0044) financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní 
školu, Liberec, 5. května 64/49, příspěvková organizace                               

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

T: ihned
 

789/2014 Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu a jeho 
následné čerpání za účelem nákupu sterilizátoru 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
písemně seznámit ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Annu Vereščákovou, s 
rozhodnutím rady města. 
  

          T: neprodleně
 

790/2014 Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele s 
čerpáním investičního fondu na nákup nákladního užitkového vozu v roce 
2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města. 
 

T: neprodleně
 

791/2014 Úprava platu ředitelů mateřských a základních škol - platové postupy 

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

T: ihned
 

 

792/2014 Návrh nového platového zařazení pana Jiřího Skalského, ředitele Základní 
školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit vyhotovení a předání platového výměru řediteli školy. 

T: ihned
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793/2014 Návrh odměn z důvodu životního jubilea: Mgr. Reindlová Jitka, ředitelka 
Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková 
organizace; Ing. Jiří Veselý, ředitel Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, 
příspěvková organizace  

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

 T: ihned
 

764/2014 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, seznámit Bc. Michaela Dufka s příslušným usnesením rady města.  

                                                                                        T: neprodleně
 

691/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního 
města Liberec     

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Hájkovou Janou na dobu určitou,  

Polívkovou Monikou na dobu určitou, 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s 

Hrazdirovou Evou, Vargovou Danuší, 
 
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení bezbariérový, upravitelný, s 

Kondašem Miroslavem, 
 
5. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvu u bytu pro příjmově vymezené 

osoby s Lapáčkovou Danou o 6 měsíců a to do 31. 12. 2014,  
 
6. uzavřít pokyn na byt s věcně usměrňovaným nájemným s Handžákovou Danielou,  
 
7. převod služebního bytu v hasičské zbrojnici ve Vratislavicích n. Nisou do správy 

oddělení krizového řízení 
 

  T: 31. srpna 2014
 

775/2014 Schválení prodeje 19 kusů opotřebených zbraní a nákup zbraní nových pro 
potřeby městské policie 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky magistrátu, zajistit navýšení 
rozpočtu městské policie o částku získanou prodejem uvedených zbraní formou 
návrhu do rozpočtového opatření zastupitelstvu města 

 

 
333/2014 „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových 

vozidel Statutárního města Liberce“ - vyhlášení zadávacího řízení 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 



8 
 

 
1. v souladu s přijatou zadávací dokumentací zajistit vyhlášení, administraci a 

vyhodnocení zadávacího řízení „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní 
pojištění motorových vozidel Statutárního města Liberce“; 

Termín: 31. 8. 2014

 
833/2014 Aktualizace interního předpisu pro zřizování služebností  

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy,  
postupovat při předkládání materiálů do rady města a následném uzavírání smluv dle 
schváleného interního předpisu 

Termín: neodkladně

 
683/2014 Veřejná zakázka - Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
 
2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 

výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,                                                    
T: 8/2014

 
3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci.                                                                                                                
T: 8/2014

 

757/2014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce odboru majetkové správy, 
informovat ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR o přijatém usnesení rady města. 

 T: neodkladně
 

758/2014 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

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

         T: neodkladně
 

759/2014 Majetkoprávní operace – změna nájemních smluv 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k uzavření dodatků k nájemním smlouvám. 
 

              T: neodkladně
 

760/2014 Majetkoprávní operace - ukončení smluv 

Ivaně Roncové, pověřené zastupování funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k ukončení nájemních smluv dohodou. 

         T: neodkladně
 

761/2014 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku od soukromých vlastníků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy a k finančnímu vyrovnání se soukromými 
vlastníky. 
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          T: neodkladně 
 

762/2014 Majetkoprávní operace - služebnosti 

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

         T: neodkladně
 

763/2014 Majetkoprávní operace – změna usnesení - služebnosti 

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

         T: neodkladně
 

766/2014 Aktualizace Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace 

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

 T:  4. 9. 2014
 

768/2014 Veřejná zakázka - dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené výkonem funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
 

1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 
dodavatele s názvem „Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec“ zadávanou 
formou veřejné zakázky malého rozsahu IV.  

T: 8/2014
 

825/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb provozu TIC č. DS201400983 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb provozu turistického informačního centra. 

          T: neprodleně

 
830/2014 Návrh Smlouvy o poskytnutí reprodukčního práva na zapůjčení fotografií 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Smlouvu o poskytnutí 
reprodukčního práva. 

                T: neprodleně
  

774/2014 Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec      

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít kupní smlouvu v souladu s 
usnesením rady města. 

T: neprodleně

 
775/2014 Schválení prodeje 19 kusů opotřebených zbraní a nákup zbraní nových pro 

potřeby městské policie 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, uzavřít smlouvu o prodeji zbraní 
s firmou ARMY ARMS, s. r. o, za dodržení všech podmínek uvedených v zákoně o 
zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., 
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T: bezodkladně

 
764/2014 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 

KONTAKT Liberec 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušného 
dodatku ke smlouvě o odměňování ředitele příspěvkové organizace Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec; 

     T: neprodleně
 

554/2014 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, vypracovat a předat příslušné 
pracovněprávní podklady k jeho jmenování. 

T: srpen 2014
 

685/2014 Stanovení platového výměru ředitele Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace, v souvislosti s jeho postupem do vyššího platového 
stupně 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování dodatku ke 
smlouvě o odměňování MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. září 2014, 

T: 08/2014

2. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace, s usnesením Rady města Liberec a zajistit předání platového výměru. 

T: 08/2014
 

852/2014 Plánovací smlouva ul. U Opatrovny 

Revokace usnesení do zastupitelstva města 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
 
b) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 08/2014
 

1043/2013 Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a Hvězdná 
u domu č. p. 492/23 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

3. Zajistit zpracování projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti 
T: 08/2014

 
4. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na 

výběr dodavatele stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a 
vyhodnocení předložených nabídek 

T: 08/2014
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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, 
   
2. V souladu s přijatým usnesením a v souladu se směrnicí rady města o zadávání 

veřejných zakázek zajistit vypracování zadávací dokumentace a realizační projektové 
dokumentace  

T: srpen 2014

 
547/2014 Plánovací smlouva ul. U Internátu 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
c) zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 08/2014 
 

662/2014 „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Schválení výsledku zadávacího řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina 
výšina“ předložit k podpisu příslušnou smlouvu s vítězem tohoto řízení, se 
společností INVESTING CZ, spol. s. r. o., IČ 15036751, Štefánikovo nám. 780/5, 
460 01 Liberec  

T: 08/2014 - kontrolní
 

663/2014 „Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - 
oblast Žitná a Ježkova“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením řízení na 

veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice – 
lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova“ předložit k podpisu příslušnou smlouvu s 
vítězem tohoto řízení, se společností REAL ENGINEERING, spol. s. r. o., IČ 
27357155, Zlínská 611/1, 460 10 Liberec III  

T: 08/2014 - kontrolní
 

664/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

Zrušení zadávacího řízení a provedení nového zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 

smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce  

Termín: srpen 2014
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715/2014 Oprava fontány v Jánské ulici u OC Fórum 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, uzavřít smlouvu s 
firmou Delta HL spol. s.r.o., následně realizovat opravu fontány dle schváleného návrhu a 
zajistit tuto opravu z běžných prostředků odboru správy veřejného majetku. 

Termín: srpen 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, 
 
4. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce, 

T: 08/2014
 

720/2014 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,  
 
4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 

vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/P  Zuzanu Sedláčkovou a to včetně 
realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Dobiášovy ul. 

Termín: srpen 2014

5. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP  Hanu Křížovou a to včetně realizace 
svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Jeřmanická ul. 

        Termín: srpen 2014 
 
 

708/2014 Cidlinská - oprava komunikace a mostu, Starý Harcov 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. Písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení Rady města Liberce, 

T: 08/2014
2. podat žádost na odbor majetkové správy s opětovným zařazením do prodeje či 

převodu dotčené části komunikace a mostu. 

T: 08/2014 
 

711/2014 Vyhlídková - Lomová - oprava komunikace - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek se zhotovitelem 
projektové dokumentace tj. Ing. Zbyňkem Nýdrlem, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, IČ 
613 16 733. 

KT: 08/2014
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712/2014 Kunratická - zřízení chodníku - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek se zhotovitelem 
projektové dokumentace tj. Ing. Zbyňkem Nýdrlem, U Sila 1328, 463 11 Liberec 30, IČ 
613 16 733. 

KT: 08/2014
 

714/2014 Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ul. Nezvalova 

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 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0074. 

Termín: 08/2014

  

728/2014 Zajištění realizace projektu intenzifikace sběru separovaného odpadu v 
Liberci  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. Zajistit podepsání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s 

odpady na území statutárního města Liberec 
                                                                                                                  T: 30.8.2014

 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na 
území statutárního města Liberec. 
 

                                                                                           T: 30.8.2014  
 

740/2014 Vyřazení komunikace Gutenbergova ze sítě místních komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
podat na příslušný silniční správní úřad žádost o vyřazení komunikace Gutenbergova ze 
sítě místních komunikací. 

T: 8/2014 
 

746/2014 Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací
Zadávací řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajistit ve spolupráci s 
odborem právním a veřejných zakázek provedení všech kroků, nezbytných ke zrušení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Klicperova, 
Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ 

Termín: srpen 2014
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747/2014 Zřízení přechodu Jabloňová – oprava usnesení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, zajistit další postup 
při realizaci akce dle schváleného usnesení, 

T: bez zbytečného odkladu
 

748/2014 Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí“ zajistit 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: 8/2014 

 
749/2014 Havarijní opravy příslušenství komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ zajistit odeslání výzvy 
k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické 
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 8/2014
 

 

851/2014 Financování tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou od 
1. 1. 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat radního Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka, pověřeném řízení 
resortu dopravy o přijatém usnesení Rady města Liberce. 

Termín: 08/2014
 

 
  
  
  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

453/2014 MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení zahrad MŠ herními 
prvky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 
3. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 

schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče; 
T: 06/2014 
4. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci 
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T: 06/2014

 
456/2014 ZŠ Kaplického 384, Liberec - Doubí – rekonstrukce dlážděné pojízdné 

plochy 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 

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

T: 06/2014
3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci 
T: 06/2014

 
  

459/2014 ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 

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

T: 06/2014
3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci 
T: 06/2014

Zrušena veř. zakázka RM 26.8.2014 usn.767/2014 
 

502/2014 Veřejná zakázka „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické 

radnice“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 

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

T: 06/2014
3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci. 
T: 06/2014

 
538/2014 Úprava Smlouvy o dílo – veřejná zakázka „Rekonstrukce radničního 

sklípku v budově historické radnice“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 

1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 
dodavatele akce s názvem „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické 
radnice“ zadávanou formou veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním 
řízení 

T: 06/2014
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 

schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: 06/2014
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3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 
řádnou realizaci 

T: 06/2014
 
 

593/2014 Prodloužení nájemní smlouvy- Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, 

Liberec 2 – VARIANTY 

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, projednat schválenou variantu s 
členkou rady Libereckého kraje pí. Losovou. 

T: neodkladně
2. Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 

zajistit veškerou agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 3 dle schválené 
varianty. 

T: 30.6.2014
 

453/2014 MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení zahrad MŠ herními 
prvky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 

1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 
dodavatele akce s názvem „MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení 
zahrad MŠ herními prvky“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu 
III; 

T: 05/2014
 

572/2014 Převod žádosti o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na 
Sokolovské náměstí v Liberci do režimu „služby v obecném 
hospodářském zájmu“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. ve spolupráci s Městským obvodem Vratislavice n. Nisou, pokračovat dál 
v přípravě předmětné akce. 

 

 
872/2013 Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Volgogradská v úseku 

mezi ul. Kubelíkovou a Topolovou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu 
města na rok 2014 finanční prostředky na realizaci předmětné akce 

Kontrolní termín: 11/2013
 

494/2011 Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
 
d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 

předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
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schválení 
KT: 01/2012

 

495/2011 Komunikace Hybešova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 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: 01/2012
 

496/2011 Komunikace Tolstého – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 

 
4. po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací, 

předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 

KT: 06/2012
 

514/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace 

Výběr zhotovitele stavby 

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 „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ 

Termín: květen 2014
 

  
  

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

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

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít licenční smlouvu. 

  
                T: neprodleně

- ještě není podepsáno, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

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

  
                               T: neprodleně

- ještě není podepsáno, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

 
742/2014 Systém radioprovozu Městské policie Liberec 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
 
- vést jednání s Ministerstvem vnitra ČR za účelem získání přístupu Městské policie 
Liberec do radiové sítě Integrovaného záchranného systému 

T: bez zbytečného odkladu
- 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 

Plněno průběžně, nový kontrolní termín. 10/2014 

 

 
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. 

 

Plněno průběžně, nový kontrolní termín. 10/2014 
 

 
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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín. 10/2014 
 

 
548/2014 Plánovací smlouva ul. U Opatrovny 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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c)  zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 08/2014

Plněno průběžně, nový kontrolní termín. 10/2014 
 

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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín. 10/2014 

 
 

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, jedná se o budoucím předání, vypořádání pozemků s Libereckým krajem, 
kolaudace stavby, uzavření smlouvy. Nový kontrolní termín: 10/2014 
 

 
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
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 10/2014 

 
710/2014 Oprava komunikace Žitavská 

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

příslušného smluvního dokumentu a následně zajistit realizaci akce 
 

   T: 08/2014
Smlouvy uzavřeny, 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. 
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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: 10/2014 
 

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: 10/2014 

  

  

 
 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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
 
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 
 
 
 

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
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 
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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
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

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
Nový kontrolní termín: 10/2014 

 
 
 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
484/2014 Skládka TKO Zlaté návrší - likvidace odpadních vod - studie 

proveditelnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
projednat navržené varianty se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 
životního prostředí, Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. a správcem toku 
Povodí Labe, a.s., a vhodným způsobem informovat radu města o výsledcích jednání.  

Termín: srpen 2014
Částečně splněno, nový kontrolní termín: 12/2014 
 

  
  
  

 
Z prodloužených termínů jsou navržená pro vypuštění ze sledování usnesení: 
 
570/2014 „Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přemístění 
pomníku “ pro akci „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: 06/2014 – kontrolní

Zrušeno usnesením č. 841/2014 na 14.RM 2014  
 

 



22 
 

V měsíci z á ř í 2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 

Splněna jsou usnesení: 
 

955/2014 Komunální dluhopis - varianty přefinancování 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města dne 25. 9. 2014 

 

956/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2014

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
6C) statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 25. 9. 2014 ke 
schválení. 

 

957/2014 Schválení dotace na Farmářské trhy  

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

 T: 25. 9. 2014
 

798/2014 Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný 
plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.        
                           T: 4. 9. 2014

 
800/2014 Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Dolní Hanychov  (ul. Tálinská) 

SVS a.s.                        

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

Termín: 9/2014
 

803/2014 Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – změna usnesení 

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

Termín: 4. 9. 2014
 

804/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Administrativní zajištění IPRM“   

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

T: 4. 9. 2014 
 

805/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
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„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“                               

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

T: 4. 9. 2014
 

806/2014 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“  

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

T: 4. 9. 2014 
 

866/2014 Žádost o prominutí nájmu z umístění reklamy na sloupech veřejného 
osvětlení pro akci „Dětský den s legiemi“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit potřebné kroky k realizaci usnesení rady města a informovat autora žádosti o 
výsledku projednání. 

T:  09 /2014
 

 
901/2014 Lokalita Letná  - Londýnská aktuálně stavebně technický stav komunikací  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s navrženou etapizací projektu nárokovat v rozpočtu města finanční prostředky 
na realizaci projektu „Londýnská – Letná – oprava komunikací“. 

KT: 09/2014
 

 
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
 

 
 

807/2014 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“               

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

T: 4. 9. 2014 
 

808/2014 
 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 4. 9. 2014

809/2014 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

T: 4. 9. 2014

810/2014 
 
 
 
 
 
 

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

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

T: 4. 9. 2014
 

811/2014 
 
 
 
 
 
 
 

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, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 4. 9. 2014
 

812/2014 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh na zrušení usnesení a 
směnu pozemků ke schválení zastupitelstvu města 

  
                  Termín: 4.9.2014

813/2014 Dopravní napojení na silnici I/35 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky,  
 
3. předložit body 3 a 4  ke schválení zastupitelstvu města 

     
                           Termín: 4. 9. 2014

 
815/2014 
 
 
 
 
 

MFRB – nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k.ú. Staré 
Pavlovice           

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

T: 9/2014
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816/2014 
 
 
 
 
 
 

Výkup nemovitostí v k.ú. Ostašov u Liberce 

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

   Termín: 4. 9. 2014 
 

817/2014 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

T: 4. 9. 2014
 

892/2014 
 
 
 
 

Lázně - schválení prodloužení vyúčtování dotace Libereckého kraje 

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

T: 25. 9. 2014
 

893/2014 
 
 
 
 

Smlouva o výpůjčce na sportcentrum při ZŠ Vrchlického 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy 
o výpůjčce. 

T: 09/2014
 

940/2014 
 
 
 
 
 

Memorandum o spolupráci mezi Sportovním klubem JEŠTĚD, Sportovním 
areálem Ještěd, a.s., a statutárním městem Liberec                  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít memorandum o spolupráci. 

Termín: neodkladně 

 
941/2014 
 
 
 
 

Dokumenty systému korporátního řízení 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátora, předložit dokumenty na vědomí 
zastupitelstvu města.  

Termín: 09/2014
 

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
splněna v bodě b), bod a) týkající se uzavření nájemní smlouvy je v plnění, tj. nájemní smlouva 
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je předložena ke kontrole právnímu odd., po podpisu košilky bude nájemní smlouva uzavřena 
 

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
splněna v bodě b), bod a) týkající se uzavření nájemní smlouvy je v plnění, tj. nájemní smlouva 
je předložena ke kontrole právnímu odd., po podpisu košilky bude nájemní smlouva uzavřena 
 

944/2014 
 
 
 
 
 

SVS a. s. - prodej vodovodního řadu (prodloužení) v ul. Strakonická 

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

T: 09/2014
 

959/2014 
 
 
 
 
 
 

Jmenování zástupce IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou a jeho náhradníka 
v Regionální stálé konferenci 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit schválení zástupce a jeho 
náhradníka k projednání v zastupitelstvu města.      

T: 9/2014
 

471/2014 Lesní informační středisko - příjezdová komunikace – projektová příprava 
stavby 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací: 
 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 09/2014
 

818/2014 Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec    

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu „Vydání 
56B. změny Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec.  
 

Termín: do 4. 9. 2014
 

819/2014 Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu „Vydání 
66. změny Územního plánu města Liberec“ k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec.  

Termín: do 4. 9. 2014 
 

821/2014 Návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec - návrhy č. 78/1 
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a 78/2 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení návrhů č. 78/1 a 
78/2 uvedeného v 78. změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 4. 9. 2014 

 
822/2014 Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 79/1

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení 79. změny 
Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 4. 9. 2014 
 

895/2014 Návrh k pořízení 80. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 80/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit 
předložení návrhu č. 80/1 uvedené v 80. změně Územního plánu města Liberec k 
projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 25.9.2014
 

896/2014 Řešení cyklistické dopravy Sousedská - Letná (DUR, DSP a inženýrská 
činnost) 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit zadávací 
dokumentaci sloužící jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
zadávacího řízení na zakázku „Řešení cyklistické dopravy Sousedská – Letná (DUR, 
DSP a inženýrská činnost)“. 

Termín: neprodleně
 

769/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací  a změna přerozdělení finančních prostředků                               

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ve výši 10,182.959,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

          T: 4. 9. 2014

 
776/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního 

města Liberec                                   

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

Břečkovou Alenkou, Šilhánovou Emílií, Grygárkovou Jindřiškou, Zemanovou 
Boženou, Hruškovou Helenou, Sukovičem Jurajem,  
Náhradníci: Paceltová Marie, Haninger Miloslav, 
s manželi Staňkovými, Zdeňkem a Věrou, s manželi Sekničkovými, Marií a 
Konrádem,  
Náhradníci: manželé Zemlerovi, Jana a Rudolf. 

 
2. uzavřít pokyn na byt s věcně usměrňovaným nájemným s Honcovou Bohumilou. 
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3. uzavřít nájemní smlouvy na byt startovací s Passianovou Kamilou.  
 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Paidarovou Šárkou, Mohnaczovou 

Vitou. 

     T: 30. září 2014
 

777/2014 Zpětvzetí výpovědi a dohoda o splátkách pro smírné řešení sporu mezi 
Liborem Jůzou a statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat o zpětvzetí výpovědi a zajistit uzavření dohody o splátkách dlužnou částku 
ve výši 4.916,-Kč s lhůtou splatnosti 10 měsíců s panem Liborem Jůzou, nar. 2. 6. 1973, 
bytem Valdštejnská 259, Liberec. 

T: září 2014
  

784/2014 Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec - 
příloha k projektovým záměrům rozvoje výukových kapacit základních a 
mateřských škol 

Kamilu Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na jednání Výboru 
pro školství, výchovu a vzdělávání a následně na jednání Zastupitelstva města Liberec. 
 

T: do 25. 9. 2014
 

786/2014 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Liberec 

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

         T: 4. 9. 2014
 

787/2014 Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky,  
předložit aktualizaci majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, 
Vrchlického 262/17, příspěvková organizace zastupitelstvu města ke schválení. 
 

T: 4. 9. 2014
 

796/2014 Jmenování členů správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 
Spacium, o.p.s. 

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

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, zajistit jmenování nových členů správní rady a dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti Spacium ke dni 1. 1. 2014, 

T: září 2014
 

2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti 
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Spacium. 

T: 4. 9. 2014
 

884/2014 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) 
Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho 
realizaci. 

T: neprodleně
 

885/2014 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, Kaplického 384, příspěvkovou organizaci 

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

T: ihned
 

886/2014 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
Informační centra digitálního vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/51.0028) 
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 

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

T: ihned
 

887/2014 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu 
„ICT do výuky krok za krokem“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0044) financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní 
školu, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 

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

T: ihned
 

888/2014 Poskytnutí příspěvku spolku Rodina24 na zahájení provozu domova pro 
seniory se zvláštním režimem v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 25. 9. 2014
 

889/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Naivní divadlo Liberec, 
Moskevská 32/18, Liberec za období roků 2012 a 2013 

vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěným nedostatkem a zajistit jeho 
nápravu. 
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891/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, 

Klášterní 466/4 za období roků 2012 a 2013 

vedoucímu odboru péče o občany zabývat se zjištěným nedostatkem a zajistit jeho 
nápravu. 

 

922/2014 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního 
města Liberec v roce 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zprávu Zastupitelstvu města 
Liberec k projednání.  

T: 25. 9. 2014
 

923/2014 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního 
města Liberec v roce 2013 

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zprávu zastupitelstvu města 
k projednání. 

T: 25. 9. 2014
 

924/2014 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec za rok 2013 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2013 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 9. 2014
 

925/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberce na přidělení dotací v 2. kole roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2014 v celkové výši 378.300,- Kč 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. září 2014
 

926/2014 Poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit podpis smlouvy s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně
 

927/2014 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.         

T: 25. 9. 2014
 



31 
 

928/2014 Souhlas zřizovatele s předfinancováním projektu Informační centra 
digitálního vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/51.0028) financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní 
školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková 
organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku školy a navýšit provozní prostředky pro 
základní školu v rámci rozpočtu odboru.  

T: ihned
 

929/2014 Navýšení kapacit vybraných škol a školských zařízení zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 

T: ihned
 

930/2014 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele (ředitelky) Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit realizaci konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.. 

T: neprodleně
 

931/2014 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 „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvkovou 
organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat o povolení výjimky ředitelku Mateřské školy „Malínek“, Liberec, 
Kaplického 386, příspěvkové organizace.                                  
    

T: ihned
 

932/2014 Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem nového užitkového vozu pro 
potřeby pečovatelské služby 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
písemně seznámit Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady 
města. 

T: neprodleně
 

933/2014 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu v roce 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany,
písemně seznámit ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec. 
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T: neprodleně
 

934/2014 Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu v roce 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
písemně seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně
 

935/2014 Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního 
města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015 – 
2016 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statuárního města 
Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015-2016 Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 25. 9.2014

 
937/2014 Schválení jedné z variant vybraných na umístění čestných občanů a nositelů 

Medaile města Liberec ve vitríně historické radnice 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit Zastupitelstvu města Liberec 
konečnou variantu výběru čestných občanů a nositelů Medaile města Liberec ve vitríně 
historické radnice.  

T: 25.9.2014
 

897/2014 Změna v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, aktualizovat příslušné dohody o užívání 
uvedených služebních vozidel mezi Statutárním městem Liberec a paní Mgr. Martinou 
Rosenbergovou, primátorkou města. 

T: 09/2014

 
949/2014 Externí pronájem volebních místností 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 
Termín: ihned

 

861/2014 Trestní oznámení – veřejná zakázka Revitalizace Městských lázní na 
galerijní objekt  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat trestní oznámení schválené 
radou města a zajistit jeho podání.  

T: neprodleně

 
549/2014 Revokace usnesení rady města č. 474/2014 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu právního odboru a veřejných zakázek, v případě vzniku 
sankční pohledávky v souladu se smlouvou o dílo č. 7/13/0028, její vymáhání. 

Kontrolní termín: 09/2014
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Splněno, nebyl vznesen požadavek na právní řešení věci. 

 
870/2014 Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 

2015 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pokračovat v přípravě rozpočtu 
SML na rok 2015 v souladu s Harmonogramem schváleným usnesením rady města č. 
666/2014. 
 

 
871/2014 Výběrové řízení na auditorské služby pro Statutární město Liberec 

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

                                                                                                 Termín: 30. 9. 2014
 
 

843/2014 Podání žádosti statutárního města Liberec společnosti SVS a.s. ve věci 
převzetí vodního díla, uzavření smluv o zřízení služebnosti 

Liberec - Horní Hanychov - ul. Ještědská, kanalizační řad MS 2009 

Kanalizační řad Horní Hanychov, věž rozhodčích - restaurace Sport 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. Zajistit podání žádosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věci 
převzetí do majetku,   

    Termín: 09/2014 
 

 
921/2014 Veřejná zakázka - „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní 

pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem motorových vozidel Statutárního města Liberce“ 

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat veškeré dokumenty spojené 
s výsledky veřejné zakázky        

Termín: 17. 9. 2014
 

333/2014 „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových 
vozidel Statutárního města Liberce“ - vyhlášení zadávacího řízení 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke 

schválení výsledek zadávacího řízení a nejvhodnějšího dodavatele; 
Termín: 30. 9. 2014

 

770/2014 Návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení ve výši 550.000,- 
Kč zastupitelstvu města ke schválení 
          T: 04.09.2014 
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771/2014 Informace o vydaných Rozhodnutích o poskytnutí státní podpory na 

spolufinancování projektů v rámci OPŽP 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
předat veškeré podklady ke schváleným dotacím na odbor strategického rozvoje a dotací 
dle Směrnice rady č. 10RM Projektové řízení. 

 

 
772/2014 Prodloužení nájemní smlouvy- Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, 

Liberec 2                               

2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, projednat schválení pronájmu s 
členkou Rady Libereckého kraje, pí. Losovou. 

          T: neodkladně
 
3. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 

zajistit veškerou agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 3  
          T: 15.9.2014

 

 
773/2014 Dotační výzva z programu MŠMT - navýšení kapacit ZŠ 

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
 
- zajistit zpracování potřebných žádostí na MŠMT za účelem vytvoření nových 
výukových kapacit základních škol dle důvodové zprávy  
 
- v další fázi předložit záležitost k posouzení odboru hlavního architekta 
 
2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat nezbytné dokumenty pro 

podání všech žádostí 
 

 

 
872/2014 Majetkoprávní operace - Prodej volné nebytové jednotky 

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

 

 
873/2014 Majetkoprávní operace - Prodej pozemků 

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

T: 25. 9. 2014
 

874/2014 Majetkoprávní operace - Prodej podílu pozemku k prodané bytové jednotce

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

T: 25.9.2014
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875/2014 Majetkoprávní operace - směny pozemků 

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

          T: 25. 9. 2014
 

876/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků  

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

          T: 25. 9. 2014
 

877/2014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků  

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

T: neodkladně
 

878/2014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
informovat žadatele o přijatém usnesení rady města. 
          T: neodkladně

 

880/2014 Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy 

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

T: neodkladně
 

 
881/2014 Majetkoprávní operace - Služebnosti  

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

T: neodkladně
 

883/2014 Demolice objektu Na Žižkově 151/11 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování výběrového řízení na provedení demolice objektu. 

         T: neodkladně
 

916/2014 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu 

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

T: 25. 9. 2014
 

917/2014 Majetkoprávní operace - směna pozemků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke 
schválení zastupitelstvu města .   
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T: 25. 9. 2014
 

863/2014 Elektrická energie pro systém veřejného osvětlení a světelně signalizačního 
zařízení ve městě Liberci a sdělení předsedy představenstva společnosti 
ELTODO, a.s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit odeslání písemné odpovědi na dopis Ing. Libora Hájka, předsedy 

představenstva společnosti ELTODO, a.s., ze dne 18.sprna 2014 
T: bez zbytečného odkladu

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 
Heřmánek a Černý, advokátní kancelář, s. r. o., zajistit provedení veškerých 
vhodných kroků souvisejících s uplatněním práv statutárního města Liberec vůči 
společnosti ELTODO – CITELUM, s.r.o., v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním 
předmětu úschovy vedeném pod sp. zn. 17 C 197/2014 

T: průběžně
 

 
918/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

 

919/2014 Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

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

 

920/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání 
nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ 

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

T: 25.9.2014
 

768/2014 Veřejná zakázka - dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené výkonem funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
 
2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke 

schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,                                          
 T: 9/2014

 
3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci                                                                                                                
T: 9/2014

 
823/2014 Poskytnutí finančního příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů 
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Hotelu Ještěd 

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

T: 4. 9. 2014
 

859/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí  
dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“ 

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

Termín: dle podmínek dotace
Průběžně plněno, dle harmonogramu projektu 

 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit ke schválení na nejbližší 

zasedání zastupitelstva přijetí změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
„Otevřené město“, dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je 
poskytnutí dotace vázáno. 

Termín: 4. 9. 2014
Splněno – předloženo, schváleno 

 
831/2014 Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení 

zájmového sdružení právnických osob Jizerské hory - Turistický region 
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko    

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

T: 4. 9. 2014
Nebylo schváleno v ZM 
 

794/2014 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  

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

T: 4. 9. 2014
 

898/2014 Smlouva o dílo, osvětlení stopy skokanského můstku 

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

T: neprodleně
 

945/2014 Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů Ještědská oblast 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
těchto dokumentů mezi Klubem českých turistů Ještědská oblast a statutárním městem 
Liberec. 

T: neprodleně
 



38 
 

946/2014 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2013 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 

předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2013 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 9. 2014
 

70/2014 Poskytnutí veřejné služby pro využití sportovišť v areálu Městského 
stadionu Liberec na období leden až červen 2014 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
b) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až červen 

2014 

            T: září 2014
 

915/2014 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

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

 
869/2014 Změna v režimu užívání služebních vozidel pro služební i soukromé účely 

městské policie 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, aktualizovat příslušné dohody o užívání 
uvedených služebních vozidel mezi Statutárním městem Liberec a panem Mgr. 
Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP a Mgr. Pavlem Finkousem, zástupcem ředitele MP 

T: 09/2014

 
951/2014 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

 
955/2014 Komunální dluhopis - varianty přefinancování 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města dne 25. 9. 2014 

 

956/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2014

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
6C) statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 25. 9. 2014 ke 
schválení. 

 
957/2014 Schválení dotace na Farmářské trhy  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města. 
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 T: 25. 9. 2014
 

667/2014 Žádost  o zřízení zástavního práva k pozemkům pod bytovými domy č.p. 
575-577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města.    

                                                                                                       Termín: 4. 9. 2014 
 

700/2014 Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit Aktualizaci strategie rozvoje 
města 2014-2020 ke schválení zastupitelstvu města.    
  

T: 9/2014 
 

734/2014 Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 4. 9. 2014 
 

755/2014 Komunální dluhopis – varianty přefinancování 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení finančnímu 
výboru a zastupitelstvu města, s preferovanou variantou. 

T: 4. 9. 2014
 

751/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
6A) – DOTACE statutárního města Liberec  na rok  2014  zastupitelstvu města dne 4. 9. 
2014 ke schválení. 

 
752/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
6B) statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 4. 9. 2014 ke 
schválení. 

 
753/2014 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se 

mění  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, předložit vyhlášku k projednání 
zastupitelstvu města.  

Termín: 4. 9. 2014
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754/2014 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města 
Liberec  za období leden - červen 2014                               

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi  primátorky,  předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne 4. 9. 2014 

 

756/2014 Majetkoprávní operace - výkupy pozemků                               

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

         T: 4. 9. 2014
 

832/2014 Podnět na zřízení chodníku – Londýnská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. písemně informovat autora žádosti o dalším postupu. 

T: 09 /2014

 

 
834/2014 Hromadný podnět občanů za zřízení přechodů pro chodce na komunikací 

Hrubínova a tř. Svobody 

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

T: 09 /2014
3. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací do rozpočtu 

odboru správy veřejného majetku na rok 2015. 
T: 09/2014

 

 
838/2014 Dodatek č. 14  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. 14 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: 09/2014 
 

839/2014 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů 
na Sokolovské náměstí v Liberci 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 

předložit zastupitelstvu města přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ke schválení, 
    

         Termín: 09/2014
 

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

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 

předložit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OPL/1165/2014“ 
zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení 

 

842/2014 Žádost společnosti LIKREM s.r.o. o povolení uzavření nájemní smlouvy s 
občanským sdružením TOBIT  

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat žadatele občanské sdružení TOBIT o bezplatný pronájem a 
společnost Likrem s.r.o. s rozhodnutím rady města. 

Termín: 09/2014
 

844/2014 Havarijní opravy příslušenství komunikací - změna rozsahu prací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ zajistit odeslání výzvy k 
předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické 
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 

T: 9/2014 
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce,

T: 9/2014

3. zajistit financování akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ z finančních 
prostředků z rozpočtu čištění města a zimní údržby na rok 2014 a to finančních 
úspor, které vznikly z důvodu mírnějšího zimního období, 

T: 9/2014
 

845/2014 Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit darovací smlouvu 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 ke schválení 
zastupitelstvu města Liberce 

Termín: 09/2014
 
 

846/2014 Smlouva věcného břemene - služebnosti - Stezka pro chodce a cyklisty úsek 
křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatky Jungmannova - Wintrova 
v Liberci 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Stezka pro chodce a 
cyklisty úsek křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova 
v Liberci“, a to mezi statutárním městem Liberec, společností Povodí Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 
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70890005 do zastupitelstva města Liberce. 
T: 09/2014

 
847/2014 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. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0041. 

Termín: 09/2014
 
 

848/2014 Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská 
a  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. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0168 
spočívající ve změně termínu dokončení díla.  

Termín: 09/2014
 

849/2014 Záměr převzetí části stavby komunikací v souvislosti se stavbou silnice I/14 
Kunratice - Jablonec nad Nisou 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit záměrem bezúplatného převodu nemovitého majetku tvořící stavby komunikací 
a pozemků pod těmito stavbami ve vlastnictví České republiky, s nimiž má příslušnost 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a Libereckého kraje na statutární město Liberec na jednání 
Zastupitelstva města Liberce. 

Termín: 09/2014
 

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

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

T:  09/2014
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Kubelíkova – oprava lávky pro pěší“ zajistit 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: 9/2014 

 
857/2014 Havarijní stav - Gagarinova a Sametová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 

1. na akci „Opravy havarijních stavů - Gagarinova a Sametová“ zajistit odeslání výzvy 
k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě 



43 
 

EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 452 
74 924 

T: 9/2014
 
 

858/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
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 „Ul. Slunečná – 
oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ – zhotovitel stavby, a to 
vítězi řízení, společnosti SaM, a.s.; IČ: 25018094, se sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa, 
470 01, zajistit podpis smluvních dokumentů a zajisti realizaci akce.  

Kontrolní termín: 9/2014
 
 

865/2014 Hromadný podnět občanů na změnu projektu na opravu komunikace Luční

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

T:  9/2014
 
2. zajistit zapracování schválených změn do projektové dokumentace,  

T: 9/2014
 

 
900/2014 Bezpečný přechod Liberec - Sokolská  - smlouva o zřízení věcného břemene 

- pozemkové služebnosti 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti na 
stavbu „Bezpečný přechod Sokolská“ a to mezi statutárním městem Liberec, společností 
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, do 
Zastupitelstva města Liberce. 

T: 09/2014
 

902/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace  

Oslovení druhého uchazeče v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo v rámci výběrového řízení pro veřejnou 
zakázku „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a  kanalizace“ 
s druhým v pořadí, se společností  EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 
19 Praha 1, IČ: 45274924.  

T: září 2014
 

907/2014 Havarijní stav - Most přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, 
Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Most ev. č. LB 203 přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, 

Liberec“ zajistit 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, 
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IČ 44567723 
T: 09/2014 

 
908/2014 Žádost o umístění lavičky v ul. Emy Destinové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat souhlas s umístěním lavičky na pozemku p. č. 6097, k. ú. Liberec v ulici Emy 
Destinové před domem s adresou Ruprechtická 365/55 dle předloženého návrhu. 

T: 09/2014
 

909/2014 Rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcemi NN 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smluv o dílo na realizaci výše uvedených akcí podle 

seznamu a cenové kalkulace 

Kontrolní termín: 09/2014
 

 
911/2014 Dohoda o užívání pozemků uzavřená mezi SAJ, a. s., a Městskými lesy 

Liberec, p. o. 

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu mezi Městskými lesy 
Liberec, p. o. a SAJ, a.s. 

 

914/2014 Operační plán zimní údržby komunikací 2014 – 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby 
komunikací 2014 -2015“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací – TSML, a. s. 

Termín: neprodleně
 
 

954/2014 Havarijní stav - Gagarinova a Sametová - oprava usnesení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis 
příslušných smluvních dokumentů a další postup pro realizaci akcí dle schváleného 
usnesení. 

T: bez zbytečného odkladu
 

1043/2013 Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a Hvězdná 
u domu č. p. 492/23 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
5. po vyhodnocení výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

na realizaci předmětné akce 

T: 09/2014
 

317/2014 „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“ 
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Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – 
oblast Žitná a Ježkova“ – zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu 
o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se 
sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci 
akce.  

T: 09/2014 - kontrolní
 

387/2014 Oprava chodníku v ul. Lázeňská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. Po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu 

příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce 

T: 09/2014
 

575/2014 Zřízení přechodu v ul. Jabloňová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Na akci „Přechod pro chodce ulice Jabloňová - Liberec“ zajistit podepsání příslušného 
smluvního dokumentu na realizaci výše uvedené akce společností Technické služby 
města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 a následně realizaci 
akce. 

T: září 2014
 

706/2014 Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit do Rady města 

Liberce a Zastupitelstva města Liberce darovací smlouvu na dětské dopravní hřiště, 
 Termín: září 2014

 
2. zajistit projektovou dokumentaci na opravu střešního pláště administrativní budovy 

Dětského dopravního hřiště ve městě Liberci a dále zajistit soupis movitého majetku 
k pořízení 

Termín: září 2014  
 
3. v nejbližším rozpočtovém opatření stávající rozpočtovou položku odboru správy 

veřejného majetku Dopravní hřiště číslo 0020084000000 rozdělit na následující nové 
položky:  

a) dopravní hřiště služby – běžné výdaje 100.000,- Kč 
b) dopravní hřiště vybavení – kapitálové výdaje 500.000,- Kč 
c) dopravní hřiště energie – běžné výdaje 300.000,- Kč 
d) dopravní hřiště PD přechod pro chodce – kapitálové výdaje 100.000,- Kč 
e) dopravní hřiště opravy a udržování – běžné výdaje 800.000,- Kč 

Termín: září 2014
 

724/2014 IPRM Rochlice 
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Další části realizace díla  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s firmou VYBER, spol. s r.o., vypsat výběrové řízení na zhotovitele 

stavby částí Rochlice lokalita Žitná, U Potůčku (SO 101) a Cyklostezka 
Vratislavická 

T: 09/2014
 
2. zajistit veřejné projednání s občany předmětné lokality (Dobiášova, DPS) 

T: 09/2014
 

726/2014 Sdružené investice 2014 

Financování archeologické činnosti  

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

oprávněnou organizací, Severočeským muzeem v Liberci, o zajištění 
archeologického dohledu a výzkumu pro akce, při kterých bude v roce 2014 probíhat 
souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů komunikací. 

T: září 2014
 

727/2014 Záměr revitalizace území kolem vodní nádrže Harcov  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit studii dotčeného území pro projednání s veřejností,  

T: září 2014
 

2. připravit v měsíci září 2014 veřejné projednání studie revitalizace území kolem 
vodní nádrže Harcov, včetně úprav na komunikaci Zvolenská s veřejností, 

T: září 2014
 

741/2014 Výměna nefunkčního řadiče SSZ na křižovatce LB.01 Košická x Horákové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po oboustranném podpisu příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit 

realizaci akce. 

Termín: 09/2014
 

742/2014 Systém radioprovozu Městské policie Liberec 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
- v nejbližším rozpočtovém opatření převést z výdajové položky Dopravní hřiště finanční 
prostředky ve výši 1,500.000,- Kč na ORG Městské Policie Liberec na pořízení zajistit 
připojení Městské policie Liberec do sítě Pegas a následně pořízení radiostanic včetně 
souvisejícího vybavení Tetrapol od společnosti Pramacom Prague spol. s.r.o. a dále 
200.000,- Kč na nákup ostatních služeb odboru správy veřejného majetku za účelem 
úpravy anténních systému stávajícího systému Tetra 

T: září 2014
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746/2014 Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací
Zadávací řízení na zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. zajistit úpravu znění Smlouvy o spolupráci při výstavbě v Liberci určující výši 
příspěvku společnosti SVS, a.s. na obnovu povrchu komunikací dotčených výkopy 
při realizaci sdružených investic v roce 2014 

Kontrolní termín: září 2014 
 

508/2014 Zimní údržba komunikací ve vlastnictví města Liberec v období říjen 2013 
až březen 2014 

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Vhodným způsobem informovat radu města Liberce o přijatých opatřeních ze strany 

společnosti TSML, a.s., dle výše uvedené ukládací podmínky č. 1 
Termín: 09/2014

 
3. Ve spolupráci se společností TSML a.s. předložit radě města Liberce ke schválení 

operační plán zimní údržby komunikací 2014 - 2015 
Termín: 09/2014

 

  

  

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

698/2014 
 
 
 
 

Varovný systém - Smlouva o umístění zařízení na sloup společnosti ČEZ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
podpis příslušné smlouvy. 

T: neprodleně
 

699/2014 Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

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

Termín: neprodleně
 

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)
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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)

 
542/2014 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování dokumentace 

návrhu územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednání“ ve 

formě jednacího řízení bez uveřejnění 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit potřebné 
kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování dokumentace návrhu územního plánu 
Liberec pro opakované veřejné projednání“. 

T: ihned
 

503/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního 
města Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
5. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené 

osoby s Kněbortovou Marcelou 
 
 

683/2014 Veřejná zakázka - Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec 

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

dodavatele s názvem „Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO Liberec“ zadávanou 
formou veřejné zakázky malého rozsahu IV 

T: 7/2014
 

817/2013 Prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Liberec v souladu s 

Nařízením vlády ze dne 19. června 2013 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit plnění 
stávajícího plánu odpadového hospodářství města Liberec, 

Kontrolní termín: 06/2014

 
322/2014 Výpůjčka kompostérů 2014 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, působnost 
uzavřít smlouvy o výpůjčce kompostérů K 390. 

T: 30.6.2014
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514/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce 

Termín: červen 2014
 

 
547/2014 Plánovací smlouva ul. U Internátu 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
a) předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení 

T: 06/2014
 
 

566/2014 PD investičních akcí - ukončení smluvního vztahu se spol. VALBEK 

dohodou 

„Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací“ 

„Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dohody o ukončení 
příslušných smluv o dílo a následně zajistit jejich oboustranný podpis. 

T: červenec 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

 
 

736/2014 Změna názvu zastávek MHD s účinností od 1. 9. 2014 

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

Termín: bez zbytečného odkladu
 

561/2014 Úprava zastávek v ul. Krejčího 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

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

T: 07/2014
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
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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

 
 
 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

 
496/2014 Realizace centralizovaného nákupu energií (el. energie a zemní plyn) 

prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, realizovat veškeré potřebné kroky, které 
přispějí k bezproblémovému nákupu komodit el. energie a zemního plynu pro kalendářní 
rok 2015, a to za co nejnižší ceny, podle aktuální burzovní poptávky. 

Termín: ihned
Obsáhlý úkol s termínem průběžně, nový kontrolní termín: 11 /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
 

1. Průběžně plněno – založení v rámci přípravy rozpočtu, nový kontrolní termín:10/2014 
2. Průběžně plněno – probíhá zajištění podpisů, nový kontrolní termín:10/2014 

 
 
 

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
splněna v bodě b), bod a) týkající se uzavření nájemní smlouvy je v plnění, tj. nájemní smlouva je 
předložena ke kontrole právnímu odd., po podpisu košilky bude nájemní smlouva uzavřena, nový 
kontrolní termín: 10/2014 
 

943/2014 SVS a.s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a 
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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
splněna v bodě b), bod a) týkající se uzavření nájemní smlouvy je v plnění, tj. nájemní smlouva je 
předložena ke kontrole právnímu odd., po podpisu košilky bude nájemní smlouva uzavřena, nový 
kontrolní termín: 10/2014 
 

72/2014 Schválení záměru - MEMORANDUM - mezi Statutárním městem Liberec a 

Libereckým krajem 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou 
integraci, 
 
4. po schválení záměru v Zastupitelstvech SML a LK dopracovat znění memoranda s 

právními odděleními SML a LK a předložit znovu Radě města SML 
 Termín: květen 2014

 

 Liberecký kraj zatím nedopracoval znění memoranda, nový kontrolní termín: 12/2014. 

  

820/2014 Schválení návrhu zadání 77. změny Územního plánu města Liberec  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál Návrh zadání 77. 
změny Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
Termín: do 4. 9. 2014 

 

Bod byl předložen na jednání do ZM dne 4.9.2014,  z důvodu nepřítomnosti zástupce MO 
Vratislavice nad Nisou byl bod z pořadu jednání stažen. Pro další projednání je nutná 
součinnost na představení záměru zástupci MO Vratislavice n. N., nový kontrolní termín: 
10/2014 
 

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
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 10/2014 
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938/2014 IOP 09 - schválení vypsání veřejné zakázky - Otevřené město Liberec 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
 
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže IOP 09 – „Otevřené město 

Liberec“ dle schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže 
T: neprodleně

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – v současné době je zadávací dokumentace na podpisu. Veřejná soutěž 
bude vyhlášena okamžitě po jejím podpisu. Zadávací dokumentace byla schválena v RM, komisí 
pro veřejné zakázky i poskytovatelem dotace 

 
2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení její 

výsledek 

T: neprodleně
PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – bude předloženo po ukončení veřejné soutěže, nový kontrolní termín: 
12/2014 
 

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 

- přes výzvu se ještě zástupci BusLine nedostavili k podpisu, nový kontrolní termín:10/2014 
(schváleno v ZM) 
 
 

948/2014 Přijetí účelové dotace na rok 2014 z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podepsání smluv o  
poskytnutí dotací mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec; 

Termín: ihned
- smlouva je podepsána paní primátorkou a odevzdána na kraj, kde čekáme na podpis hejtmana, 
nový kontrolní termín: 10/2014 

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: 
 
1. 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. etapa“ 
a „Smíšená stezky pro chodce a cyklisty při ulici Vratislavická“ podle projektové 
dokumentace zpracované projekční kanceláří Nýdrle 

T: září 2014
 

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 10/2014 
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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

- nový kontrolní termín: 10/2014 

 
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 

- nový kontrolní termín: 10/2014 

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
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 

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
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 
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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
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 

231/2013 Záměr založení projektu - úprava komunikací ve vnitrobloku ul. 
Jeřmanická, Vesec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení v radě města nárokovat do rozpočtu finanční částku na realizaci projektu. 

                                                                                                       T: 09/2014 - kontrolní
Průběžně plněno, příprava rozpočtu stále probíhá, nový kontrolní termín: 12/2014 

1009/2013 Dodatek č. 11 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, 
 
2. nárokovat do rozpočtu na rok 2015 částku 10 mil. Kč za rok 2014 na doplatek 

provozní ztráty za rok 2014 

T: 09/2014

Připravuje se rozpočtové opatření, nový kontrolní termín: 11/2015       

 

 
1022/203 Sdružená investice s vlastníky technické infrastruktury – Dr. M. Horákové 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis 

smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu včetně zajištění 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce.  

KT: 09/2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 10/2014 
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101/2014 „Oprava komunikace Rychtářská“   

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2015 na akci „Oprava 

komunikace Rychtářská“ finanční prostředky na realizaci přeložky distribučního 
zařízení v celkové výši 105.962,- Kč bez DPH 

T: 09/2014 – kontrolní
Rozpočet na rok 2015 není připraven, 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 
financování archeologické činnosti v ulicích, kde bude v roce 2014 probíhat souběžně 
rekonstrukce sítí technické infrastruktury a oprava povrchů,  

T: září 2014
 

Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

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
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 10/2014 

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 
U podpisu, nový kontrolní termín: 10/2014 
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

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, nový kontrolní termín: 10/2014 
 

 

 

 

Částečně jsou splněna usnesení: 

525/2014 Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů – 
systém prostupného bydlení 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, prověřit možnost realizace doporučení 
komise.  

Kontrolní termín: září 2014

Splněno částečně, materiál předložen zatím bez změny pravidel pro hospodaření s byty, nový 
kontrolní termín: 02/2015 
 
 

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
Chybí podpis, nový kontrolní termín: 10/2014 
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Z prodloužených termínů jsou splněna částečně usnesení: 

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
 

Částečně splněno - odbor HA zajistil vypracování dokumentace, která prokazuje možnost 
umístění trasy pro cyklisty v profilu ulice. Dokumentace bude předána odboru správy veřejného 
majetku pro zajištění vypsání výběrového řízení, nový kontrolní termín: 10/2014 

 
 
 

 
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

Částečně splněno, nový kontrolní termín: 10/2014 
 
 
 
 

Nesplněna jsou usnesení: 

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
Nesplněno, nový kontrolní termín: 10/2014 
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