
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

14.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 8. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2014  

 

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

telefon: 48 524 3163 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno:       

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2014 

a  s o u h l a s í  
s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 227/2013, 167/2014, 169/2014, 32/2014, 13/2014, 
10/2014, 44/2013 a s vypuštěním kontroly termínu: u usnesení č. 149/2013 (bod. 2 - revokace usnese-
ním č. 94/2014 – 4.ZM 2014. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci duben, květen, červen 2014 

 

V měsíci  d u b n u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
82/2014 Holubova - přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání výsledku projednání 
zastupitelstvem města žadateli, ohledně o převzetí pozemku p. č. 1305/115 v k. ú. Vesec 
u Liberce využívaným jako příjezd k řadovým garážím – Holubova ul. 

KT: 04/2014
 

 

110/2014 Protokol z kontrolní akce č. 4/2013 „Kontrola „Smutečního fondu“ města 
Liberec a smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a 
LIKREM, s.r.o., Liberec“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zabývat se oblastí údržby a udržování 
prostranství v areálu veřejného pohřebiště Urnový háj Krematoria v Liberci dle uzavřené 
mandátní smlouvy. 

Termín: ihned

55/2014 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu 
Andělovi, CSc. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
udělit Čestné občanství města Liberce docentu Rudolfu Andělovi u příležitosti jeho 
nadcházejících 90. narozenin v obřadní síni liberecké radnice za účasti Zastupitelů 
města Liberec. 

T: 24.4.2014

 
62/2014 Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit Rozpočtová pravidla pro 
statutární město Liberec zastupitelstvu města dne 27. 3. 2014 ke schválení. 

Termín: 1. 4. 2014
 

53/2014 Delegace zástupce obce na XXXVIII. řádnou valnou hromadu společnosti 
A.S.A. Liberec, s.r.o. , schválení společenské smlouvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné pověření a 
informovat společnost A.S. A. Liberec, s.r.o. 

T: 10. 4. 2014 
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63/2014 Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

1. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, navrhnout smluvní vztah mezi 
Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd a. s. a předložit ho 
zastupitelstvu města 

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit na nejbližší jednání 
zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření 

T: 24. 4. 2014
 

94/2014 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi 
statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o 
půjčce ze dne 15. 7. 2010. 

T: neprodleně
 

108/2014 Návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 
74/1 

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

Termín: neprodleně

 
109/2014 Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. aby zajistil oznámení o vydání 51. změny Územního plánu města Liberec ve smyslu 

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

plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně

 
68/2014 Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „ZŠ 

Sokolovská – rekonstrukce“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy 
a přijetí dotace. 

Termín: 04/2014
 

69/2014 Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
„Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy 
a přijetí dotace. 

Termín: 04/2014
 

99/2014 IPRM Rochlice - Dodatek č. 2 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města. 
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T: 04/2014
 

102/2014 CAO - dodatek č. 3 dotační smlouvy 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného 
dodatku.  

T: 04/2014
 

279/2013 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 
rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu města na samostatný 
účet Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec. 

                                                                                            T: od 1. čtvrtletí 2014

 
280/2013 Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování 

rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Liberec 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
zajistit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu města na samostatný 
účet Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Liberec. 

T: od 1. čtvrtletí 2014
 

97/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 3a - DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2014 

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

 
                                                                                                      Termín: neprodleně

 

98/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 
2014 

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

Termín: neprodleně
 

107/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, vypsat výběrová řízení na předmětné 
položky  

T: neodkladně 
2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit výsledek výběrových řízení 
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radě města  
T: neodkladně 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, realizovat schválené akce  
T: neodkladně 

 

68/2014 Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „ZŠ 
Sokolovská – rekonstrukce“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy 
a přijetí dotace. 

Termín: 04/2014
 

69/2014 Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
„Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy 
a přijetí dotace. 

Termín: 04/2014
 

99/2014 IPRM Rochlice - Dodatek č. 2 

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

T: 04/2014
 

102/2014 CAO - dodatek č. 3 dotační smlouvy 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného 
dodatku.  

T: 04/2014
 

91/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT Liberec primátorkou města 
Mgr. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření. 

          
         T: neprodleně

                      
93/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, 
Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec primátorkou města Mgr. Martinou 
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Rosenbergovou a jejich předání ředitelům kulturních příspěvkových organizací. 

T: neprodleně
               

88/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru,  
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně

 
89/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

T: neprodleně
 

90/2014 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu objektu  

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

T: neprodleně
  

 
 
 

 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

66/2014 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a 

Statutárním městem Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 2 ke 
smlouvě č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

T: neprodleně
 

176/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání 
smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou. 
 

Termín: neprodleně
 

66/2014 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a 
Statutárním městem Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 2 ke smlouvě 
č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. 

T: neprodleně
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46/2014 Vstup SML do „Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvořit rozpočtovou položku 
„členský příspěvek sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ a nejbližším rozpočtovým 
opatřením ji naplnit ve výši 3.000,- Kč. 

          T: březen 2014
176/2012 Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 

ULB/6660/01/05 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, učinit veškeré kroky k dojednání 
smírného řešení nebo přípravě řešení soudní cestou. 

          Termín: neprodleně
 

46/2014 
 

Vstup SML do „Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ 

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvořit rozpočtovou 
položku „členský příspěvek sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ a nejbližším 
rozpočtovým opatřením ji naplnit ve výši 3.000,- Kč. 

T: březen 2014
 

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

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 2014 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

                                                                            T: neprodleně

 
71/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně

 
128/2013 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 

příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit převod finančních 
prostředků pro ZOO Liberec a vypsání podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci 
nákladních výtahů v DFXŠ Liberec. 

T: neprodleně
 

70/2014 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 

kulturního fondu pro 1. kolo 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 
2014 s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně
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71/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 

města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit seznámení všech žadatelů 1. Vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a 
rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec 

T: neprodleně
 

  
 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

 
227/2013 Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit následné kroky v procesu 
pořizování 71. změny Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně
 

Průběžně plněno: V současné době probíhá pořizování změny, tak jak je stanoveno ve 
stavebním zákoně. Nový kontrolní termín: 02/2015 
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V měsíci k v ě t n u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
104/2014 Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 

Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit s žadateli 
uzavření smluv o dotaci na podporu recyklace odpadů. 

T: 30.5.2014
 

112/2014 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné pověření a 
informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

T: 28. 5. 2014
 

74/2014 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2014 v 1. kole roku 2014 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 

Liberec včetně proplacení schválených dotací. 
T: květen 2014

 

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

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

Zastupitelstva města Liberec 
T: neprodleně

 

115/2014 Návrh správní rady Sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování 
dotací ze Sportovního fondu SML 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit zveřejnění změny Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML pro rok 
2014 na webových stánkách města. 

T: neprodleně
 

121/2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 
kapitál mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál 
Ještěd, a. s., ve výši 7,000.000,- Kč 
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Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o poskytnutí peněžitého 
příplatku mimo základní kapitál. 

T: neprodleně
 

 

124/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 4 -DOTACE (volby do Evropského 
parlamentu) na rok 2014 

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

Termín: neprodleně
 

125/2014 Změna čísla běžného účtu revolvingového úvěru pod. reg. č. 077/2012 
Equa bank - Dodatek č. 4      

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě. 
Termín: 30. 5. 2014

 

126/2014 Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 30 mil. Kč u Equa bank - 
Dodatek č. 1 a změna čísla běžného účtu kontokorentního úvěru   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě 
 

                                                                                                           Termín: 30. 5. 2014
 

33/2014 Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat příslušné smluvní dokumenty 
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

Termín: 30. 6. 2014
 

95/2014 Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu 
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., 
dne 10.3. 2014 („Smlouva o směnečném programu“), zajišťovací 
dokumentace Směnečného programu a další Dokumentace programu 
uvedená ve Smlouvě o směnečném programu (společně jako 
„Dokumentace programu“)Směnečný program dle nabídky České 
spořitelny, a.s., směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
podepsat veškerou Dokumentaci programu, zejména: 

 
a) podepisovat příslušné směnky v rámci Smlouvy o směnečném programu; 
b) podepsat Smlouvu o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, jež je 
      přílohou č. 1 tohoto usnesení; 
c) podepsat Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení 
      bankovních účtů, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení; 
- podepsat nákupní příkaz a případně další dokumenty k uskutečnění nákupu  
      Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 
      v objemu 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném 
      dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za 
      cenu 700 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního 
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      kuponu. 
 
                                                               Termín: 30. 6. 2014 

 

96/2014 Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního 
dluhopisu a  další dokumentace související s záměrem přefinancování 
dluhopisu 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předmětnou smluvní 
dokumentaci uvedenou v přílohách č. 2 až č. 8. 

Termín: 30. 6. 2014
 

123/2014 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu 
statutárního města Liberec za rok 2013 do nejbližšího rozpočtového opatření. 

Termín: do 30. 6. 2014
 

122/2014 Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekty prevence 
kriminality       

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou 
poskytovanou dotaci v celkové výši 757.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření pro Městskou policii Liberec. 

                                                                     T: V rámci nejbližšího rozpočtového opatření 
 

164/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) - DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2014 

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

Termín: neprodleně
 

165/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 
2014 

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

Termín: neprodleně
 

116/2014 Záměr modernizace Krajské nemocnice v Liberci, a. s. 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, informovat Liberecký kraj o přijatém 
usnesení. 

 

127/2014 Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zahájit další potřebné kroky vedoucí 
k realizaci výkupu pozemků.  

T: neodkladně  
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145/2014 Úprava statutů fondů statutárního města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit provedení schválených změn 
statutů fondů a jejich zveřejnění na webových stránkách města. 

T: neprodleně
 

140/2014 Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 
2014 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smlouvy o 
poskytnutí příspěvku s Potravinovou bankou Liberec, o. s. 

T: neprodleně
 

38/2014 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekty dle žádostí o dotaci na 
obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 uplatněných 
v rámci dotačního titulu č. 2   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberce,  
 
po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města zajistit potvrzení příslušných 
dokladů dle Podmínek pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Kontrolní termín: 05/2014
 

128/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru,  
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně
 

129/2014 Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru,  
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně
 

131/2014 
 

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně
 

132/2014 Majetkoprávní operace – Směna pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit uzavření předmětné 
smlouvy. 

T: neodkladně
 

133/2014 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu pozemku 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně
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134/2014 Majetkoprávní operace - Záměr prodeje nebytové jednotky – garáže 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucímu odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně
 

  

  

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 

67/2014 Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

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

Termín: dle podmínek dotace
 

100/2014 Smlouva o poskytnutí dotace a přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů 
Botanické zahrady Liberec“  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy 
a přijetí dotace. 

T: 05/2014
 

101/2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové 
sady II.“  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného 
dodatku. 

T: 05/2014
 

77/2014 Věcné hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního 
města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit vyhodnocování žádostí o 
finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v 
sociální oblasti dle přijatého hodnocení. 

T: neprodleně
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Z prodloužených termínů jsou průběžně splněna usnesení: 
  

10/2014 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb  v k. ú. Dolní Hanychov 
(ul. Tálinská) 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení majetkoprávních operací pod body 1. A 2. Zastupitelstvem města, uzavřít 
příslušnou darovací a kupní smlouvu. 

Termín: 02/2014
 

Průběžně plněno – kupní smlouva bude aktualizována v ZM 09/2014, nový kontrolní 
termín:10/2014 

 
 
 
 
 
 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
 

32/2014 Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 

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

 

Termín: 30. 6. 2014 
Prodlouženo do 4.9.2014, nový kontrolní termín: 09/2014 
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V měsíci č e r v n u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 

 
176/2014 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél 

lesního koupaliště - k. ú. Ruprechtice 

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zastupitelstvu města přijetí 
dotace ministerstva pro místní rozvoj ke schválení  

Termín: 06/2014
 

181/2014 Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. 
kolo výzvy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit s žadateli 
uzavření smluv o dotaci z Ekofondu SML. 

 

117/2014 Delegace na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

1. delegovanému zástupci obce, navrhnout jmenování člena dozorčí rady, pana Ing. 
Františka Hrušu,  na 
valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. 
s.,                                                                                                                             

T: 25. 6. 2014
 
2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Krajská 

nemocnice Liberec, a. s., o rozhodnutí zastupitelstva 
města.                                                             

T: 25. 6. 2014
 

75/2014 Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec 
pro 1. a 2. kolo 2014 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro 

partnerskou spolupráci statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města 
Liberec 

 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 

statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi SML a žadateli 

T: 31. 6. 2014
 

120/2014 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti SVS, a.s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné usnesení a 
informovat SVS, a.s. 
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Termín: 19. 6. 2014 
 

168/2014 Návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 
76/1 

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

Termín: neprodleně
 

122/2014 Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekty prevence 
kriminality       

1.       Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizace výše 
uvedených projektů. 

 

72/2014 Návrh Správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I., II. 
a III. výzvy roku 2014                  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec 

včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním 
městem Liberec a žadateli. 

T: 06/2014
 

 

73/2014 Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu 
prevence SML v rámci I. výzvy roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence SML včetně proplacení 

schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli. 
T: 06/2014

 
 

92/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných 
majetkových příloh primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a jejich předání 
ředitelům školských příspěvkových organizací. 

T: červen 2014
 

136/2014 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvková organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke zřizovací 
listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace primátorkou 
města, Mgr. Martinou Rosenbergovou, a jeho předání ředitelce Základní školy, Liberec, 
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nám. Míru 212/2, příspěvková organizace. 

T: červen 2014
 

137/2014 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných 
majetkových příloh primátorkou města, Mgr. Martinou Rosenbergovou, a jejich předání 
ředitelkám školských příspěvkových organizací. 

T: červen 2014
 

138/2014 Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady 
Liberec, příspěvkové organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
zajistit podpis aktualizované majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada Liberec ke dni 1.4.2014 primátorkou města, Mgr. 
Martinou Rosenbergovou, a její předání řediteli ZOO Liberec, MVDr. Davidu Nejedlovi.

T: červen 2014
 

179/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
 
1. vypsat výběrová řízení na předmětné položky  

T: neodkladně 
2. předložit výsledek výběrových řízení radě města  

T: neodkladně 
3. realizovat schválené akce  

T: neodkladně
 

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

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit seznámení žadatele o dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně
 

183/2014 
 

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 
kulturního fondu pro 2. kolo 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů o poskytnutí dotací z kulturního fondu pro 2. kolo 

2014 s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně
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2. písemně seznámit sdružení TULIPAN s konečným rozhodnutím Zastupitelstva města 
Liberec o nepřidělení dotace z Kulturního fondu statutárního města Liberec 
žádostem č. 22 a č. 23 Sdružení TULIPAN podaných v 1. kole 2014. 

T: neprodleně

 
155/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně
 

 

156/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.  

T: neprodleně
 

157/2014 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod budovy 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně
 

158/2014 Majetkoprávní operace - Směna pozemků 

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

T: neodkladně
 

159/2014 Majetkoprávní operace – přijetí daru 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zahájit 
další potřebné kroky vedoucí k uzavření darovací smlouvy.                      

T: neodkladně
 

143/2014 Přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa 
na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 
T: neprodleně
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
15/2014 Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 - 

2015 

1. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, připravit návrh změny Pravidel 
přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 

 
 

84/2014 Nové názvy ulic - 03/2014 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, provést změnu v 
evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a ostatní 
organizace o nových názvech ulic 

        T: neprodleně

 

  
 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
167/2014 Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 75/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 

1. zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva 
2. zajistit následné kroky v procesu pořizování 75. změny Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně
Průběžně plněno: V současné době probíhá pořizování změny, tak jak je stanoveno ve 
stavebním zákoně. Nový kontrolní termín: 02/2015 

 

169/2014 Podnět k pořízení 77. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 
77/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva 
2. zajistit následné kroky v procesu pořizování 77. změny Územního plánu města Liberec. 

Termín: neprodleně
Průběžně plněno: V současné době probíhá pořizování změny, tak jak je stanoveno ve 
stavebním zákoně. Nový kontrolní termín: 02/2015 

 

13/2014 Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb 
v sociální oblasti 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, připravit financování pro rok 2015 a 
2016. 

T: červen 2014 
Průběžně plněno: zbývá projednání v komisi pro zdraví a prevenci sociálně patologických 
jevů, nový kontrolní termín: 10/2014                                      
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Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
44/2013 Odpis nákladu za havárii na vodovodu 

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zajistit zpracování vyúčtování spotřeby 
vody objektů napojených na vodovod uložený na p. č. 214/2, 217/10, 
217/13, 217/33, vše v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec. 
 

Dosud nesplněno – problémy s odečtem zatopeného vodoměru , nový kontrolní termín: 10/2014 
 

 
 
 
 
 
  
  

 
 


