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Důvodová zpráva  
 
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení č. 265/2011, 362/2011, 490/2011, 491/2011, 
492/2011, 493/2011, 494/2011, 495/2011, 496/2011, 559/2011, 870/2011, 136/2012, 444/2013, 
727/2013, 992/2013, 1022/2013, 7/2014, 13/2014, 22/2014, 23/2014, 25/2014, 30/2014, 31/2014, 
33/2014, 44/2014, 57/2014, 58/2014, 71/2014 

 
 

 
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení č. 973/2013 – (P. Pešek - odmítnutí bytu), 207/2012 – 
společnost odstoupila od smlouvy 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
leden 2014 

V měsíci  l e d n u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
574/2014 Poskytování příspěvků z fondu primátorky 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář 
primátorky, 

 
2. předložit do rady města formou informace přehled poskytnutých příspěvků za  

 uplynulý kalendářní rok 
 
                                                                                                           Termín: leden 2014 

 
973/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu 
   s Raichem Jiřím, Hvizdošem Matoušem, 

T: leden 2014
 

2. Informovat pana Šťastného Františka o udělení výjimky z pravidel v DPS     

T: leden 2014
 

3. Informovat pana Nepraše Miloslava, Tobiášovou Evu o neudělení výjimky z pravidel 
   v DPS      

T: leden 2014

 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 

   s  - Řehákovou Miloslavou, Hnikovou Marií, Kadlecovou Miloslavou,  
   náhradníky: v tomto pořadí - Stryhalová Květuše, Novotná Věra, Horák Jiří 
  

T: leden 2014
 

5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
    s - manželi Sobotkovými Miloslavou a Pavlem, s manželi Nesibovými Věrou a   
   Oldřichem   
   náhradníky: manželé Vaňkovi Věnceslav a Věra 

T: leden 2014
 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – 
upravitelné:  

   s - Sokolovskou Olgou, Peškem Petrem 

T: leden 2014

 
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní do úpravy – s panem Bc. Faustem       

 Albertem     

T: leden 2014
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8. Uzavřít nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby 

   s Domovem pro mentálně postižené – Harcov, o.p.s, 

T: leden 2014

 
10/2014 Majetkoprávní operace - Dar pozemku p. č. 1235/85, k. ú. Rochlice u 

Liberce  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na převod pozemku 
zastupitelstvu města. 

T: 30.1.2014
 

11/2014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zahájit další potřebné kroky vedoucí k realizaci směny pozemků.     

        T: neodkladně
 

12/2014 Nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše  

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města;  
T: 30. 1. 2014

 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat Stavební úřad 

v Liberci o záměru změny vlastníka.  
               T: neodkladně

 

34/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města 
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 
          T: 30.1.2014

 

35/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků s budovami 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 
          T: 30.1.2014

 

36/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

T: 30.1.2014
 

37/2014 Majetkoprávní operace - Záměr výkupu pozemků včetně stavby 
rekreačního objektu 

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

         T: 30. 1. 2014
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38/2014 Majetkoprávní operace - věcná břemena (služebnosti) 

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

T: neodkladně
 

39/2014 Majetkoprávní operace - změny usnesení - věcná břemena (služebnosti)     

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

         T: neodkladně
 

40/2014 Úprava cen pozemků - výběrová řízení 

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

T: 30.1.2014
 

41/2014 Úprava cen budovy a pozemků - výběrová řízení 

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

             T: 30. 1. 2014
 

42/2014 Interní předpis na stanovení nájemného a pachtovného za úžívaní 
pozemků ve vlastnictví SML 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
uzavírat nové nájemní a pachtovní smlouvy dle aktualizovaného interního předpisu. 
                   T: neodkladně 

 

43/2014 Ukončení nájemní smlouvy dohodou  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
vydat pokyn k ukončení nájemní smlouvy k 31.1.2014.  

T: neodkladně 
 

45/2014 Nevyužití předkupního práva - Americká 430, Liberec 3 

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

T: neodkladně
 

46/2014 Aktuální informace o realizovaném projektu EPC 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit průběžné postupy a kontrolu přijatých opatření v souladu s uzavřenou 
smlouvou a koncepcí úspor tepla v jednotlivých objektech.     
                                               

T: neodkladně
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969/2013 Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně 
příslušenství               

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva 
města Liberec. 

T: leden 2014
 

971/2013 Odpis pohledávek, včetně příslušenství - nad 20.000,- Kč 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20.000,- Kč v celkové částce 
337.852,-Kč z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě do 
zastupitelstva města Liberec. 

T: leden 2014

 
1050/2013 Jmenování vedoucího odboru péče o občany Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování vedoucího odboru 
péče o občany podle zákona.   

 

1051/2013 Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplacení této náhrady za 
nevyčerpanou dovolenou ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013 v lednu 2014. 

 

1052/2013 Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplacení této náhrady za 
nevyčerpanou dovolenou ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013 v lednu 2014. 

 

1053/2013 Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplacení této náhrady za 
nevyčerpanou dovolenou ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013 v lednu 2014. 

 

51/2014 Návrh na úpravu platu ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové 
organizace 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit 
vypracování příslušného platového výměru ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace 

T: neprodleně
 

914/2013 Vypsání výběrového řízení na stavbu – „Sportovní centrum pro mládež v 
areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

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

          T: 01/2014 
 

915/2013 Vypsání výběrového řízení na stavbu – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ 
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Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě 
města ke schválení. 

T: 01/2014 
997/2013 Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost pro projekt 

„Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
zajistit vypsání výběrového řízení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele 
projektové činnosti a autorského dozoru a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 01/2014 

 
1049/2013 MFRB – žádost o prodloužení smluvních termínů (smlouva reg. č. 7003/06/0217 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
seznámit Ing. Roberta Kleinera s rozhodnutím rady města a projednat s ním postup 
vedoucí k vypořádání a ukončení smlouvy. 

T: leden 2014

 
21/2014 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov 

(ul. Tálinská) 

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

T: 01/2014

 
62/2014 Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“     

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního 
seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke schválení.  

T: 30.1.2014

 
954/2013 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor nové 

služebny MP – ul. Fügnerova - evidenční číslo MP - 22 - 13/13 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat ustanovení 
Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor. 

T: od 1. 1. 2014
 

14/2014 Změna výše finančních limitů veřejných zakázek  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 

1. zveřejnit Směrnici č. 3 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec  

2. seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 

T: ihned  
 

78/2014 Vyhodnocení plnění cílů kvality Magistrátu města Liberec za rok 2013 a 
návrh cílů kvality Magistrátu města Liberec na rok 2014 
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Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat vedoucí odborů o cílech 
kvality MML na rok 2014.     

             Termín: ihned
 

61/2014 Připomínka sousední obce k UP SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit zaslání připomínky sousední 
obce - města Liberec -  k návrhu Územního plánu Světlé pod Ještědem. 

Termín: do  31.1.2014
 

77/2014 Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Ziel 3/Cíl 3 SN - CZ k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – 
JSDH Berthelsdorf ” 

2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí dotací Fondu 
malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ k realizaci 
projektu „ JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ” zastupitelstvu města 
k projednání 

               T: 01/2014
 

47/2014 Protokol o kontrole hospodaření Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 
642 za období roků 2011 a 2012 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
 

48/2014 Protokol z kontroly čerpání dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec za období roku 2012 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
49/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola, Liberec, 

Lesní 575/12, příspěvková organizace, za období roků 2011 a 2012 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu. 

 
50/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Komunitní středisko  

KONTAKT, příspěvková organizace, za období roků 2011 a 2012   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými 
nedostatky a zajistit jejich nápravu 

 
51/2014 Návrh na úpravu platu ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové 

organizace 

2. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit MgA. Martina 
Otavu, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, s usnesením 
Rady města Liberec a zajistit předání platového výměru.  

T: neprodleně
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52/2014 Revokace usnesení Rady města č. 706/2013 o záměru zřízení odloučeného 
pracoviště Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících se zpětvzetím žádosti o zápis 
odloučeného pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení. 

T: ihned
 

53/2014 Žádost ředitele o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 

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

T: leden 2014
 

54/2014 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
„Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit zveřejnění 
konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: neprodleně
 
 

59/2014 Žádost o stažení výpovědi nájmu nebytových prostor č. N 11 č. p. 976,  
Pionýrů, Liberec, sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o. s. a uzavření 
dohody o splátkách   

2. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat 
LIBERECKÉ FÓRUM, o. s., o schválení žádosti o stažení výpovědi nájmu 

T: neprodleně
 
3. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit uzavření dohody o 

splátkách s organizací LIBERECKÉ FÓRUM o. s. zastupitelstvu města ke 
schválení 

T: 30. 1. 2014
 
 

145/2013 Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací 

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace 

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

smluvního dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP 
a PDPS včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání 
stavebního povolení (ohlášení) akce „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou 
- oprava komunikací“ 

                                                                                                  T: leden 2014 – kontrolní
 

732/2013 Zajišťování správy a údržby hřbitovů po převzetí od spol. Technické 
služby města Liberce od 1. 1. 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 

Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit plnění přijatých usnesení 
rady města Liberce a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o 
výsledku plnění přijatých usnesení 

                                                                                                               Termín: 1.1.2014
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 

Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., připravit věcný a časový 
harmonogram převzetí a realizace správy a údržby hřbitovů od společnosti 
Technických služeb města Liberce a.s., včetně identifikace a termínového plnění 
legislativních postupů, které musí zajistit město Liberec 

                                                                                                               Termín: 1.1.2014
 

930/2013 Uplatnění žádosti o dotaci  SFDI ČR  

„Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, 
ulice Vratislavická“ 

„Úprava přechodu Londýnská ul. – Liberec“    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s vyhlášenými  podmínkami pro poskytnutí dotace Státního fondu 

dopravní  infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na 
akce  

1.1. „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice 
Vratislavická“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR,        

               T: 10.1.2014 
1.2. „Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec“                                                          

                 T: 7.1.2014 
 

1015/2013 Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen 
pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., investora kanalizačního 
potrubí v ulici Hodkovická v k. ú. Doubí u Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
2. odboru právnímu a veřejných zakázek vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby 

dle § 86 odst. 3 stavebního zákona bylo pro celou akci „Liberec, Proletářská, 
Sportovní - rekonstrukce kanalizace, stoka D – ul. Hodkovická“ s podmínkou 
uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene“ a úhrady ceny za věcné 
břemeno před vydáním předávacího protokolu definitivních úprav dotčených 
povrchů komunikací městu Liberec výše uvedené akce. 

           Termín: 01/2014 
 

1042/2013 Příměstská autobusová doprava za hranice města Liberce 

Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
pro rok 2014 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit ve spolupráci s Odborem právním a veřejných zakázek uzavření smlouvy 

o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 mezi 
Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec 
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                                                                                                           Termín: leden 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, 
 
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce 

T: 01/2014
 

2/2014 Metropolitní síť ve městě Liberci 

Schválení Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním 
městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu   -  Smlouvy o poskytování právních služeb mezi 
Statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 
64 551 ve věci právního poradenství ohledně Metropolitní sítě optických vláken města 
Liberce. 

    Termín: do 01/2014
 

4/2014 Odkoupení drobného hmotného majetku na hřbitovech od TSML, a. s. 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
uzavření kupní smlouvy mezi SML a TSML, a.s.. 

             T: leden 2014 
 

5/2014 Zajištění sběru a likvidace odpadů ze hřbitovů                               

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,       
  
1. zajistit prostřednictvím společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., svoz a likvidaci odpadů 

ze hřbitovů na území města Liberec v období od ledna 2014 do června 2014 

             T: neprodleně 
 

6/2014 Právní poradenství navazující na uskutečněný převod majetku tvořícího 
hřbitovy ze společnosti Technické služby města Liberce a.s. na Statutární 
město Liberec a právní poradenství související s převodem pozemků parc. 
č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5, k. ú. Liberec ve vlastnictví společnosti 
Technické služby města Liberce a.s. na Statutární město Liberec  

Schválení Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním 
městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

Další kroky navazující na uskutečněný převod majetku tvořícího hřbitovy 
ze společnosti Technické služby města Liberce, a.s., na Statutární město 
Liberec 

Převod pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5,  k. ú. Liberec ze 
společnosti Technické služby města Liberce, a.s., na Statutární město 
Liberec        
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu   -  Smlouvy o poskytování právních služeb 
mezi Statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., 
IČ: 241 64 551 ve věci právního poradenství navazujícího na uskutečněný převod 
majetku tvořícího hřbitovy na Statutární město Liberec a právního poradenství 
souvisejícího s převodem pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5 v k. 
ú. Liberec na Statutární město Liberec 

Termín: do 01/2014
2. vyžádat si od společnosti Technické služby města Liberce, a.s., se sídlem Liberec 

8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017 přehled časově rozlišeného 
nájemného za nájem hrobových míst, ze kterého bude patrné, jaká částka 
nájemného se vztahuje k nájmu hrobových míst před 1.1.2014, a jaká částka 
nájemného se vztahuje k nájmu hrobových míst po 1.1.2014, prověřit správnost 
přehledu časově rozlišeného nájemného a zajistit spolu s Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 64 551, aby došlo k uvolnění částky nájemného 
vztahujícího se k nájmu hrobových míst po 1.1.2014, ve prospěch Statutárního 
města Liberec 

         Termín: do 01/2014
 

9/2014 Oprava havárie dešťové kanalizace a komunikace p.p.č. 366/1, ul. 
Svobody, k. ú. Starý Harcov  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. na akci ,,Oprava havárie dešťové kanalizace a komunikace p.p.č.366/1, ul. 

Svobody, k. ú. Starý Harcov“ zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na 
realizaci výše uvedené akce společností Evosa, spol. s r.o., Frýdštejn 72, 46342, 
IČ:18384501 

T: 01/2014
 

27/2014 Prodloužení zápůjčky movitého majetku – uměleckých děl (zasedací 
místnost č. 202) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, připravit k 
uzavření příslušný Dodatek č. 8 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 ze dne 
23.11.2004.  

Termín: 01/2014
 

67/2014 Věcné a finanční plnění zimní a letní údržby na komunikacích a plochách 
veřejné zeleně v zimním období roku 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
realizaci přijatého usnesení rady města. 

T: neprodleně
 

26/2014 Prodloužení zápůjčky movitého majetku – uměleckých děl (zasedací 
místnost č. 210) 

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, připravit k 
uzavření příslušný Dodatek č. 5 ke smlouvě o zápůjčce č. Z 7/2009 ze dne 20.2.2009.  

         Termín: 01/2014
 



13 
 

922/2013 Darovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – 
Chrastava úsek 00,000 – 0,771 “ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,      
 
3. zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu. 

    T: 01/ 2014

 
29/2014 Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Program prevence 
kriminality na rok 2014 pro město Liberec ke schválení na jednání zastupitelstva dne 
30.1.2014. 

 

55/2014 Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o 
poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

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

               T: 30.1.2014 
 

60/2014 Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti 

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

             T: 30. 1. 2014 
 

73/2014 Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015 a 2016 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh financování kultury 
v letech 2014, 2015 a 2016 zastupitelstvu města.  

               T: 30.1.2014 
 

75/2014 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a.s. 

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

               T: 30.1.2014 
 

79/2014 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce 
Statutárního města Liberec při občanských sňatcích 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit žádost k projednání na 
zastupitelstvu města dne 30. 1. 2014. 

             T: 30. 1. 2014 
 

68/2014 Schválení dílčího akčního plánu odboru sportu a cestovního ruchu pro 
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rok 2014 

Ing. Davidu Pastvovi realizaci aktivit obsažených v dílčím akčním plánu odboru 
sportu a cestovního ruchu pro rok 2014. 

 

69/2014 Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -
2016 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu Statutárního města Liberec 
v letech 2014 – 2016 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

               T: 30.1.2014 
 

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

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci 

veřejné služby jednotlivým konečným uživatelům,  

             T: neprodleně 
 

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

1000/2013 Vyhodnocení veřejné zakázky „Korporátní systém řízení pro Statutární 

město Liberec“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 
1. zajistit uzavření Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy k realizaci zakázky 

„Korporátní systém řízení pro Statutární město Liberec“ s vybraným uchazečem: 
PONTECH, s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 27977315. 

T: 12/2013
 

24/2014 Žádost o použití znaku města  

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

T: neprodleně

76/2014 Žádost o použití znaku města 

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář 
primátorky, vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně
 

1/2014 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod 
bodem  III. ke schválení zastupitelstvu města. 
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742/2012 Bezpečné přechody - založení projektů 

4. Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit odbornou 
součinnost při realizaci projektů 

   T: kontrolní 01/2013
 
 

911/2013 Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků 

základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

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

T: 28. 11. 2013
 

1035/2013 Udělení plné moci zastupování v soudním řízení správním pro společnost 

KODAP, s.r.o. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat přiloženou Plnou moc. 
          Termín: neprodleně

 
685/2011 Obchodně průmyslová zóna Sever – úprava odvodnění a oprava kaskády 

Plánovací smlouva 

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

předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 
                                                                                                                                        KT: 05/2012
 

531/2013 Odhad prokazatelné ztráty z MHD v roce 2013 - návrh dodatku č. 10 ke 

smlouvě č. 10/09/0149 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, nárokovat 
v rozpočtu odboru správy veřejného majetku, na rok 2014, 10 mil. Kč na uhrazení 
doplatku provozní ztráty spol. DPMLJ, a.s., za rok 2013. 

       T: 12/2013
 

159/2013 Servis světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci 

Smluvní vztah se společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří 

Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit zpracování právního 
stanoviska možných způsobů zadání dlouhodobé zakázky pro další období na 
zajištění servisu, údržby a oprav světelně signalizačních zařízení ve městě Liberci 
a vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o jeho závěrech 

Kontrolní termín: 05/2013
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Částečně jsou splněna usnesení: 
  

57/2014 Přidělení bytu ve vlastnictví Statutárního města Liberec     

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby č. 24, o velikosti 2+1, 
Nad Sokolovnou 616, Liberec, se společností Dolmen o.p.s. - agentura pro chráněné 
bydlení, Lužická 920/7, Liberec. 

T: neprodleně
- připraveno k podpisu, nový kontrolní termín: 02/2014 

 
58/2014 Poskytnutí příspěvku p. o. Domov důchodců Bystřany 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit podpis smlouvy 
s příspěvkovou organizací Domov důchodců Bystřany dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě. 

 
- připraveno k podpisu, nový kontrolní termín: 02/2014 

T: neprodleně
 

 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

22/2014 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „CAO - točka“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SILKOM, spol. 
s r.o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, IČ 467 13 158. 

T: 01/2014
V současné době se čeká na uplynutí lhůty pro odvolání.  
Nový kontrolní termín: 02/2014 

 
23/2014 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace vícefunkčních 

hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - dodatečné práce č. 2" 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 
412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827. 

T: neprodleně

Průběžně plněno - nový kontrolní termín: 02/2014 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
2. Vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektu včetně následné realizace projektu a 

navrhované řešení projednat s Krajským koordinátorem BESIP Ministerstva dopravy 
pro Liberecký kraj a Sportovním areálem Ještěd, a.s. 

                                                                                                Kontrolní termín: leden 2014 

Průběžně plněno - nový kontrolní termín: 02/2014 
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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 E-ZAK a vyhodnocení 
předložených nabídek 

                      T: 01/2014 
V průběhu ledna 2014 stále probíhala jednání s vlastníky technické infrastruktury ve 
věci přípravy projektové dokumentace a členění na jednotlivé etapy. 
Nový kontrolní termín: 02/2014 
 

7/2014 Revitalizace Rochlice lokalita Žitná – založení projektu  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit zpracování zadávací dokumentace na realizaci akce „Revitalizace sídliště 
Rochlice – lokalita Žitná “, před jejím schválením v radě města zajistit projednání v 
komisi pro veřejné zakázky a to pro etapy,   

           
(1.2) „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita  Žitná  -  oblast ul. Žitná – část B, C a ul.    
         Na Žižkově – SO 102“ 
  
(1.3)  „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita  Žitná  -  oblast ul. Ježkova – SO 103“  
                                                                                                                      KT: 31. 1. 2014
 
2. projednat s odborem ekonomiky průběh financování akce „Revitalizace sídliště 

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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 03/2014 
 

30/2014 Další postup při regulaci hazardu na území města    

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit dodatek č. 1 ke kodexu chování na území města Liberce Zastupitelstvu SML. 

      T: 30.1.2014 

Předloženo, ale neschváleno. Nový kontrolní termín: 02/2014 
 

31/2014 
 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2014, 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. 

T: 30. 1. 2014
Staženo. Nový kontrolní termín: 02/2014 

 
71/2014 Návrh na snížení počtu členů ve výboru pro rozvoj a územní plánování 

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

     Termín: do 30.1.2014
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Staženo. Nový kontrolní termín: 02/2014 

 

25/2014 Návrh na zajištění podkladů pro uzavření partnerství s polským městem 
Zielona Góra (Zelená Hora) 

Odboru sportu a cestovního ruchu zajistit podklady pro jednání rady města. 
 
- dlouhodobější charakter, projednávání na komisi, musí se zjistit zájem Zelené Hory 

a pak teprve připravit podklady pro RM. Nový kontrolní termín:03/2014 
 

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

včetně návrhu etapizace obnovy“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
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

V současné době se pracuje na zadání podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace. Nový kontrolní termín: 05/2014 
 

  

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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 
Stavby soukromých investorů postaveny a nebyla provedena kolaudace těchto staveb. 
Investor se v termínu neozval – prodlouženo. Nový kontrolní termín: 06/2014 
 

362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

1. Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické 
     správy veřejného majetku, 
 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
    „Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu města 
    ke schválení. 
                                                                                                                           KT: 01/2012 

Prodlouženo dodatky do 30.6.2014. Nový kontrolní termín: 2015  

 
492/2011 Zrušení usnesení RM č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
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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 

Prodlouženo dodatky do 30.6.2014. Nový kontrolní termín: 07/2014 
 

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       
    schválení 
                                                                                                                       KT: 01/2012 

Investor se v termínu neozval – nový kontrolní termín: 06/2014  

 
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 

Investor se v termínu neozval. Nový kontrolní termín: 06/2014 
 

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 

Investor se v termínu neozval. Nový kontrolní termín: 06/2014 
 

559/2011 Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace 

Plánovací smlouva 

Bc. 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: 01/2012 
Provádí se. Nový kontrolní termín: 2015 
 

870/2011 Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení 

Plánovací smlouva 

Bc. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
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správy veřejného majetku, 
 
b) po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný 

podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 
                                                                                                                              T: 01/2012 

Nové dopravní řešení. Nový kontrolní termín: 2015 

 
493/2011 Zrušení usnesení RM č. 218/2011 

Horská ulice – Plánovací smlouva – Viladům Horská 

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

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

                                                                                                                       KT: 06/2012 
Doplňuje se smlouva. Nový kontrolní termín: 2015 

 
                                                                                                                        

 
 

Nesplněna jsou usnesení: 
  

13/2014 Dětské hřiště Winterova - pozemek p. č. 5204/1, k. ú. Liberec 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit informování OS Winterova a zpracovat novou smlouvu o výpůjčce s ohledem 
na schválené podmínky.                               

T: neodkladně
Odloženo do 4.RM 18.2.2014 – znovu. Nový kontrolní termín: 02/2014 
 

44/2014 Revokace usnesení č. 842/2013/2 - výpůjčka pozemků pro Český svaz 
ochránců přírody 

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

T: neodkladně
Odloženo do 4.RM 18.2.2014 – znovu. Nový kontrolní termín: 02/2014 
 

992/2013 Řešení ekonomické situace Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 
c) zajistit provedení jednorázové kontroly hospodaření Botanické zahrady Liberec, 

příspěvkové organizace za rok 2013 nezávislým auditorem 
T: rok 2014

Bude splněno v termínu. Nový kontrolní termín: 11/2014 
 

33/2014 Aktualizační dodatky k pojištění majetku, odpovědnosti a k havarijnímu 
pojištění 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat tyto smluvní dokumenty. 
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Termín: 31. 1. 2013
- smlouva u právníků. Nový kontrolní termín: 02/2014 

 
 
 
Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
 

265/2011 Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k. ú. Karlinky 

- U Lesíčka 

Davidovi Novotnému, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 
technické správy veřejného majetku, 
c) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu 
města ke schválení. 

KT: červen/2013
Neprovedeno. Nový kontrolní termín - 2015 
 

490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p.p.č. 89, k. ú. Karlinky – 
U Lesíčka 

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
Neprovedeno. Nový kontrolní termín – 2015 

 
491/2011 Zrušení usnesení RM č. 264/2011 

Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII - 

Karlinky - Volgogradská - Americká 

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 

Neprovedeno. Nový kontrolní termín - 2015 
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Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  
 

973/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové –  
upravitelné: s - Peškem Petrem 

T: leden 2014

p. Pešek – odmítnutí bytu 

 
 
 

Z prodloužených termínů usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:  

207/2012 REAL SPACE, s. r. o. - žádost o úpravu smluvních podmínek 

2. jednat s REAL SPACE, s. r. o., o možnosti investování finanční částky do jiného 
parku či veřejného prostoru na území města Liberce 

 

- vypustit ze sledování – společnost odstoupila od smlouvy 
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