
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 4. 9. 2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec 2014 

 
 
 
 

Předkládá:  

 
 
 
Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

  

Zpracovala:  Tereza Babíčková, organizační odd. 
  

 
 
 
 

 



 

 
Důvodová zpráva  
 

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

č. 453/2014 (body č. 2, 3) – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 453/2014 (bod č. 1) – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 456/2014 – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 459/2014 – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 502/2014 – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 538/2014 – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 593/2014 – 08/2014 (I. Roncová) 

č. 72/2014 – 11/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 199/2012 – 10/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 542/2014 – 09/2014 (Ing. Kolomazník) 

č. 503/2014 (bod č. 5) – 09/2014 (vedoucí odboru péče o občany) 

č. 231/2013 – 10/2014 (Bc. Novotný) 

č. 817/2013 – 09/2014 (Bc. Novotný)  

č. 139/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 142/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 322/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 514/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 547/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 548/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 570/2014 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 572/2014 (bod č. 2) – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 872/2013 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 136/2012 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 494/2011 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 495/2011 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 496/2011 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 514/2014 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 574/2014 – 08/2014 (Bc. Novotný) 

č. 542/2014 – 09/2014 (Ing. Kolomazník) 
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Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení: 
  
č. 404/2014  (body č. 2, 3) – Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 –  usn. č. 599/2014 
 
č. 405/2014  (body č. 2, 3) – Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 –  usn. č. 598/2014 
 
č. 454/2014 – Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 –  usn. č. 594/2014 

č. 231/2014 – vypustit ze sledování (úkol zrušen) 

č. 503/2014 (bod č. 3 - vypustit ze sledování p. Vackovou – odmítnutí bytu, bod č. 4 - odmítnutí bytu) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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

č. 683/2014 – 09/2014 (I. Roncová) 

č. 698/2014 – 09/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 699/2014 – 09/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 742/2014 – 08/2014 (Mgr. Krajčík) 

č. 681/2014 – 08/2014 (Mgr. Šolc) 

č. 736/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 738/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 389/2014 – 11/2014 (Bc. Novotný) 

č. 561/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 563/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 

č. 566/2014 – 09/2014 (Bc. Novotný) 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červen a červenec 2014 

V měsíci č e r v n u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
516/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

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

 
641/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě 
odměny Bc. Jiřímu Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc červenec 2014. 

 

448/2014 Pronájem pavilonu "G" v areálu býv. Libereckých výstavních trhů - 
schválení nájemce 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,  
 
1. zajistit podpis nájemní smlouvy a předání prostoru k podnikání  
                                                                                                                           T: 30. 6. 2014 

 

451/2014 Divadlo F. X. Šaldy Liberec – oprava výtahů 

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

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

realizaci  
                                                                                                                                T: 06/2014 

 
550/2014 Aktualizace smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Liberec 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, uzavřít smlouvu o 
poskytnutí dotace. 

T: neprodleně
 

551/2014 Smlouva o zajištění prodeje vstupenek 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
smlouvy o provizním prodeji vstupenek prostřednictvím rezervačního a prodejního 
systému OVEx Tickets mezi statutárním městem Liberec a společností Ticket Art 
Praha, s.r.o. 

T: neprodleně
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629/2014 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2014 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, předat 
Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby 
jednotlivým konečným uživatelům. 

T: neprodleně
 

452/2014 Naivní divadlo Liberec – oprava výtahu 

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 
 

457/2014 ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do 
kanalizace 

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 

 

458/2014 ZŠ Liberec - ul. U Školy - oprava parketových a PVC podlah v učebnách 

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 
 

526/2014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit další 
kroky dle schválených usnesení.  
                                                                                                                          T: neodkladně 

 

527/2014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, oslovit 
majitele pozemku s nabídkou výkupu.  
                                                                                                                          T: neodkladně 
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528/2014 Majetkoprávní operace - Pacht pozemků 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k uzavření pachtovních smluv. 
                      T: neodkladně

 

529/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků 

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

 

530/2014 Majetkoprávní operace - Výpůjčky pozemků 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k uzavření nájemních smluv. 

               T: neodkladně 
 

531/2014 Majetkoprávní operace - Změna nájemních smluv 

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

               T: neodkladně 
 

532/2014 Majetkoprávní operace - Ukončení nájemní smlouvy 

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

               T: neodkladně 
 

533/2014 Majetkoprávní operace - Zánik nájemní smlouvy 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zánik nájemní smlouvy reg. č. 2501/03/0446  pro paní Boženu Janovskou, 
 a to z důvodu úmrtí nájemce. 
                                                                                                                          T: neodkladně 

 

534/2014 Majetkoprávní operace  -  Služebnosti 

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

 

535/2014 Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřené zastupování vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 
                                                                                                                          T: neodkladně 
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537/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 
166/27, Liberec 14 - oprava omítek a odizolování zdiva“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení    
                                                                                                                                T: 06/2014

 

584/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení služebnosti 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města. 
                      T: 26. 6. 2014 

 

589/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem  nebytových prostor – garáže 

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

 
590/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých služebností a reálných břemen dle schválených usnesení. 
                                                                                                                          T: neodkladně 

 

591/2014 Majetkoprávní operace -Změna usnesení – služebnosti 

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

 

592/2014 Posouzení žádosti o snížení nájemného 

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
vyrozumění o snížení nájemného na rok 2014. 
                      T: neodkladně

 

595/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec, Oblačná ul. - výměna 
31 ks oken“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností Window Holding, a. s., 
IČ: 284 36 024, se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň.   
                                                                                                                                T: 06/2014

 

596/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací ve výši 3,900.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 
                                                                                                                             T: 26.6.2014
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597/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací ve výši 966.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 
                                                                                                                             T: 26.6.2014

 

602/2014 Schválení účetní závěrky statutárního města Liberec za rok 2013 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit účetní závěrku statutárního 
města Liberec za rok 2013 zastupitelstvu města dne 26. 6. 2014 ke schválení. 

 

603/2014 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města 
Liberec za období leden - duben 2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání 
zastupitelstva města dne 26. 6. 2014. 

 

604/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) - DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5A) 
– DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 26. 6. 2014 
ke schválení. 

 

605/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 
2014 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5B) 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 26. 6. 2014 ke schválení. 

 

615/2014 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvková organizace 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace zastupitelstvu města ke 
schválení. 

                T: 26. 6. 2014
 

616/2014 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, předložit odsouhlasený návrh na 
přidělení dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v 
rámci 1. kola 2014 žadateli Sdružení TULIPAN v celkové výši 44.000,- Kč Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 
                                                                                                                           T: 26. 6. 2014

 

618/2014 Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 75/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení návrhu č. 75/1 
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uvedeného v 75. změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  
                                                                                                               Termín: do 26.6.2014

 
619/2014 Návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 76/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit 
předložení návrhu č. 76/1 uvedeného v 76. změně Územního plánu města Liberec k 
projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  
                                                                                                               Termín: do 26.6.2014

 

620/2014 Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 
77/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení podnětu č. 77/1 
uvedeného v 77. změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  
                                                                                                             Termín: do 26. 6. 2014

 

624/2014 Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. 
Kavkazská 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města.  
                                                                                                                                  T: 6/2014

 

625/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků – RASAV 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke 
schválení zastupitelstvu města. 
                                                                                                                    Termín: 26.6.2014

 

627/2014 Vavřincův Vrch, s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit žádost společnosti Vavřincův 
vrch s.r.o. k projednání zastupitelstvu města. 
                                                                                                                                  T: 6/2014

 

630/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - IOP 09 „Otevřené město 
Liberec“ 

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: 26. 6. 2014
 

631/2014 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, 
s.r.o. 

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

                T: 26. 6. 2014
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632/2014 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. 
s. 

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

                T: 26. 6. 2014
 

633/2014 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. 
s. 

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

                T: 26. 6. 2014
 

634/2014 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Autocentrum 
NORD, a. s. 

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

                T: 26. 6. 2014
 

636/2014 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec v roce 2014 ve 4. kole roku 2014 na 
pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže a v 5. kole roku 2014 na 
údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednot a klubů 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: 26. 6. 2014
 

637/2014 Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z 
kulturního fondu pro 2. kolo 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 

2. předložit návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo roku 2014 v celkové výši 270.000,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1, Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

                                                                                                                             T: 26.6.2014
 
3. předložit návrh Správní rady kulturního fondu SML, která svým hlasováním rozhodla 

o nepřidělení dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec žádostem č. 22 a 
č. 23 Sdružení TULIPAN podaných v 1. kole 2014, Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

                                                                                                                             T: 26.6.2014
 

543/2014 Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – Úsek radnice – KNL 
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1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit „Kupní smlouvu“ 
Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení  

                     T: 06/2014
 

573/2014 Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. 
kolo výzvy 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit „Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 – II. 
kolo“ ke schválení na 6. zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2014. 

 

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
 

576/2014 „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 
  

581/2014 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

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

 
 

582/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

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

                T: 26. 6. 2014
 

583/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operace ke 
schválení zastupitelstvu města.  
                      T: 26. 6. 2014 

 

585/2014 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod budovy 

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

                T: 27. 6. 2014
 

586/2014 Majetkoprávní operace - směna pozemků 

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

                T: 26. 6. 2014
 



 

12 
 

587/2014 Majetkoprávní operace - přijetí daru 

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

                T: 26. 6. 2014
 

588/2014 Majetkoprávní operace - výkup pozemku 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města. 
                      T: 26. 6. 2014 

 

555/2014 Technické služby města Liberce, a. s. – změna nových stanov společnosti 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberce, předložit materiál k 
projednání do zastupitelstva města. 

Termín: červen 2014

640/2014 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
4 nových osobních automobilů se závazkem odkoupení 2 ojetých 
automobilů“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, potvrdit příslušná rozhodnutí zadavatele 
ve smyslu rozhodnutí rady města a uzavřít s vítězným uchazečem, společností Auto 
Gremos, spol. s. r. o., IČ: 473 098 90, kupní smlouvy v souladu s nabídkovou cenou 
předloženou v zadávacím řízení.  
                                                                                                                                T: 06/2014

 

601/2014 Záměr opětovné organizace elektronické aukce pro občany SML 

1. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, zveřejnit záměr 
pronájmu kanceláře č. 3 v přízemí historické budovy radnice 

                                                                                                                  T: neprodleně 2014 
 

552/2014 Žádost o povolení použití znaku města 

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

              T: neprodleně 
 

518/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec – mateřské školy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 
                                                                                                                  Termín: 30. 6. 2014

 

519/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec - základní školy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

      Termín: 30. 6. 2014 
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520/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec - kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

      Termín: 30. 6. 2014 
 

606/2014 Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečních úvěrů bytových 
družstev ZÚ ALFA, ZÚ BETA a BD SPEKTRUM 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, informovat žadatele o výsledku 
rozhodnutí rady města. 

      Termín: 27. 6. 2014 
 

607/2014 Změna ve složení náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku 
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových 
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
motorových vozidel statutárního města Liberec 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit na odboru právním a 
veřejných zakázek, jmenování nového náhradníka pana Pavla Kaisera, vedoucího oddělení 
informační soustavy, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek výše uvedené veřejné 
zakázky. 

                                                                                                     Termín: 30. 6. 2014 
 

517/2014 Platební rozkaz Okresního soudu v Liberci ve věci žalobce Bytové družstvo 
IMOBILIEN Sladovnická proti žalovanému statutárnímu městu Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat vystavenou plnou moc pro Mgr. 
Pavla Svobodu. 

                         T: ihned
 

617/2014 Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně 
Liberec“ ve formě zakázky malého rozsahu 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit následné kroky 
po zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně Liberec“. 

                T: neprodleně
 

355/2014 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace. 

              T: červen 2014

 
524/2014 Uzavření smlouvy s neziskovou organizací Tobit, o. s., o zajištění některých 

pohřbů 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smlouvy 
s neziskovou organizací Tobit, o. s.. 
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                     T: 06/2014
 

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

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 

1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Neureiterovou 
Andělou a Dvořákem Jiřím, 

2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Pelantovou Štěpánkou, náhradník: 
Mervartová Vladimíra, Horčičkou Jiřím, náhradník: Paidarová Šárka, 

3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 
s Vackovou Zdeňkou, Vachem Martinem, manželi Věnceslavem a Věrou Vaňkovými, 

(p. Vacková – odmítnutí bytu) 
 

4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyny na byty zvláštního určení bezbariérové – 
upravitelné s Bc. Halamovou Janou, náhradník: Venosová Jolana 

 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byty startovací s Tichou Andreou, náhradník: Šarochová 

Renata, Kobilákovou Ivetou, náhradník: Čmurga Jakub, Jodasovou Jarmilou, 
náhradník: Čmugra Jakub, a Chobotovou Evou, 

7. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy s věcně usměrňovaným nájemným 
s Günerovou Gizelou 

        T: 30. června 2014
 

523/2014 Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města příslušné ředitele škol. 

                         T: ihned

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

1. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat ředitele o 
jmenování 

                        T: ihned 
608/2014 Doplnění Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města 

Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zveřejnit doplněná Pravidla pro 
přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec a postupovat dle nich při 
vyřizování žádostí o byty. 

               T: neprodleně
 

609/2014 Nájemní smlouvy se členy Stavebního bytového družstva A+G Stadion 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, uzavřít příslušné nájemní 
smlouvy.  

               T: neprodleně
 

611/2014 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního 
a zdravotního zaměření Dětské centrum Sluníčko Liberec, Centrum 
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zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitele příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření s usnesením Rady města Liberec a výší 
stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

                T: neprodleně
 

612/2014 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových 
organizací Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická 
zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitele kulturních 
příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a výší stanovených odměn dle 
důvodové zprávy. 

                T: neprodleně
 

613/2014 Návrh změny platového výměru pro ředitelku Základní školy Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvkové organizace paní Mgr. Ludmilu Moravcovou 
od 1.7. 2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku základní školy. 

                         T: ihned
 

614/2014 Návrh platového výměru pro ředitelku Základní školy, Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvkové organizace paní Mgr. Pavlínu Kubrovou od 1. 7. 2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku základní školy. 

                         T: ihned
 

1021/2013 Projekt intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit do komise pro výběrová řízení a následně do rady města záměr na vypsání 
výběrového řízení na rozšíření počtu nádob pro separaci využitelných odpadů a to 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.                                                               
                                                                                                       Kontrolní termín: 06/2014 

Splněno, v RM 22.7.2014 
 

7/2014 Revitalizace Rochlice lokalita Žitná – založení projektu  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. který bude součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 

Rochlice a který bude spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu 5.2 a) 
                                                                                                                         T: červen 2014 

 
477/2014 Prezentace historie města Liberce veřejnosti na základě nejnovějších 

archeologických výzkumů na území města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem informatiky a řízení procesu zajistit vybavení předmětné 
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expozice výpočetní technikou (standardní PC stanicí pro úředníka) včetně lokální 
tiskárny a připojení k síti Magistrátu města Liberce 

                                                                                                 Kontrolní termín: 06/2014
2. ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec zajistit otevření a provoz 

předmětné expozice 
                                                                                                 Kontrolní termín: 06/2014

3. v nejbližším rozpočtovém opatření převést z rozpočtu odboru správy veřejného 
majetku do výdajové části rozpočtu Komunitního střediska Kontakt finanční částku ve 
výši 146.000,- Kč na zajištění provozu expozice v roce 2014 
                                                                                                 Kontrolní termín: 06/2014

4. ve spolupráci s odborem ekonomiky zajistit pojištění předmětné expozice 
                                                                                                 Kontrolní termín: 06/2014

 

 
481/2014 Umístění mobilních toalet do parku v ulici Prokopa Holého 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
  
1. uzavření smluvního vztahu na pronájem mobilních toalet firmou dle vybrané varianty  
                                                                                                                         T: 06/2014  
2. zajištění ve spolupráci s Městskou policií Liberec každodenní otevření a uzamykání 

mobilních toalet  
 
                                                                                                                  T: 06 - 10/2014  
3. zajištění ve spolupráci s organizací Komunitní práce Liberec, o.p.s., každodenní 

údržbu mobilních toalet (umytí, doplnění toaletního papíru, popř. papírových utěrek) 
vyjma víkendu  

                                                                                                                     T: 06-10/2014 
 

483/2014 Vyhrazení stání pro náhradní dopravu před železniční stanicí Liberec 

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

                   T: 06/2014 
 

504/2014 „Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Návrh vyhlášení výběrového řízení - zajištění technického dozoru investora

Davidovi Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po realizaci a vyhodnocení výše uvedeného výběrového zajistit uzavření příslušného 

smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce 
                                                                                                                                T: 06/2014
 

 
486/2014 Štěpkování dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – kupní smlouvy na dodávku biopaliva. 
                                                                                                                Termín: 06/2014 

                                       

544/2014 Schválení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení 
vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města 
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Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Ing. Tomáše Večeřu a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci ul. Za Humny 

                                                                                                                Termín: červen 2014

 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP Alexandra Godu a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Gagarinově ul.  

                                                                                                                Termín: červen 2014
 

545/2014 „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, 
Třešňová, Rychtářská“ 

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení “ pro akci „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – 
komunikace Konopná, Třešňová, Rychtářská“ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu. 

        T: 06/2014 – kontrolní
 

546/2014 Metropolitní síť ve městě Liberci – veřejná zakázka „Správa optických 
prvků SML“ Složení „komise jednacího řízení bez uveřejnění“  

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze 
dne 29. 5. 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s 
odborem právním a veřejných zakázek, informovat uchazeče veřejné zakázky „Správa 
optických prvků SML“ o podmínkách provozování dotační části metropolitní sítě ve městě 
Liberec.  

Termín: bez zbytečného odkladu
 

556/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 8/12/0082 
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý 
advokátní kancelář, s.r.o. 

Otevřený dopis Ing. Vítězslava Chmelíka, generálního ředitele společnosti 
ELTODO-CITELUM, s.r.o., Ing. Pavlu Rychetskému 

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

                                                                                            Termín: bez zbytečného odkladu.
 

557/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 8/12/0136 
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý 
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advokátní kancelář, s.r.o. 

Usnesení a výzva Okresního soudu v Liberci v řízení o soudní úschově 

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

 
561/2014 Úprava zastávek v ul. Krejčího 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci ,,Úprava zastávek v ul. Krejčího“ zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na 

realizaci výše uvedené akce společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a. s.  

                                                                                                                               T: 06/2014 
 

571/2014 Zajištění svozu a likvidace odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města Liberec

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit podpis smlouvy o dílo se společností A.S.A. Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 
105/10, Liberec, na zajištění svozu a likvidace odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města 
Liberec. 

T: červen 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, 
 
1. podat prostřednictvím firmy ISES, s.r.o., žádost o převedení dotace do režimu „služby 

v obecném hospodářském zájmu“  
T: červen 2014

 
579/2014 Metropolitní síť ve městě Liberci  

Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - „Správa optických prvků SML“, 
schválení výsledku veřejné zakázky 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. potvrdit výsledek veřejné zakázky podpisem „Rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky 
2. uzavřít s vybraným zájemcem dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb provozu 

a správy informačního systému č. 48/2005, uzavřené mezi statutárním městem Liberec 
a společností Liberecká IS, a. s., se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 
461 71, IČ: 254 50 131 dne 8. prosince 2005 

                                Termín: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání námitek 
 

813/2013 Záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních 
trhů a restaurace Rybářská Bašta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení příslušného výběrového řízení služby „Ekonomický a právní 

poradenství na dlouhodobý pronájem objektu „Restaurace Rybářská Bašta v Liberci“ a 
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„areálu Libereckých výstavních trhů na Masarykově třídě“ následně ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek, ZOO Liberec, p. o., vedoucí oddělení 
majetkové evidence a vítězem výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města 
Liberce ke schválení možné variantní postupy včetně ekonomického a právního 
posouzení dlouhodobého pronájmu předmětného objektu a areálu.  

T: 06/2014
Nahrazeno usnesením č. 564/2014. Splněno. 
 

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        

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
3. ve spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných zakázek, 

a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zahájit kroky 
k úhradě účetní ztráty společnosti Technické služby města Liberce, a.s. vzniklé 
v souvislosti s převodem majetku tvořícího hřbitovy, a to z nerozděleného zisku 
společnosti Technické služby města Liberce, a.s. a snížením základního kapitálu 
společnosti Technické služby města Liberce, a.s. 

Termín: do 06/2014
 
4. ve  spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných zakázek 

a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., zahájit kroky 
k realizaci schválené varianty převodu pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 
5248/5, k. ú. Liberec ze společnosti Technické služby města Liberce, a.s. na město 
Liberec a následné úhradě účetní ztráty společnosti Technické služby města Liberce, 
a.s. 

Termín: do 06/2014
 

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

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. Projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce, a.s., 
konkrétní termín předložení návrhů představenstvu Technických služeb města Liberce, 
a.s., podle níže uvedených bodů:  

 
a) dovybavení vozidel zajišťující zimní údržbu komunikací systémem GPS, který 

umožňuje záznam o výkonu mechanismů zimní údržby, tj. záznam o trase,  
 
b) nastavení vážního zařízení posypových materiálů společnosti TSML a.s. na 
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všechny mechanismy včetně externích dopravců, kteří provádějí zimní údržbu 
komunikací ve městě Liberci,  

 
c) zpřístupnění sledování vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních 

dat jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného 
majetku vždy před zahájením zimní údržby komunikací 

KT: 06/2014
 

564/2014 Dlouhodobý pronájem restaurace Rybářská Bašta 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným 
způsobem informovat ZOO Liberec, p. o., o přijatých usneseních Rady města Liberce. 

     Termín: bez zbytečného odkladu
 

565/2014 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: 06/2014

 

368/2014 SVS, a.s. – protokolární předání a nájem stavby vodovodního a 
kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí vrch) 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
podepsat žádost města o spolufinancování stavby a nájemní smlouvu na provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na p.p.č. 34 v k. ú. Starý Harcov se Severočeskou 
vodárenskou společností, a.s.  

T: 06/2014
 

369/2014 SVS, a. s. – protokolární předání a nájem stavby vodovodního a 
kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň) 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
podepsat žádost města o spolufinancování stavby a nájemní smlouvu na provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na p.p.č. 34 v k. ú. Starý Harcov se Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s.  

T: 06/2014
 

355/2014 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace. 

T: červen 2014

 
524/2014 Uzavření smlouvy s neziskovou organizací Tobit, o. s., o zajištění některých 

pohřbů 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smlouvy 
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s neziskovou organizací Tobit, o. s.. 

T: 06/2014
 

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

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Neureiterovou 

Andělou a Dvořákem Jiřím, 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Pelantovou Štěpánkou, náhradník: 

Mervartová Vladimíra, Horčičkou Jiřím, náhradník: Paidarová Šárka, 
 

3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s   
Vackovou Zdeňkou, Vachem Martinem, manželi Věnceslavem a Věrou Vaňkovými, 

(vypustit ze sledování p. Vackovou – odmítnutí bytu) 
 

4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyny na byty zvláštního určení bezbariérové – 
upravitelné s Bc. Halamovou Janou, náhradník: Venosová Jolana 

(vypustit ze sledování - odmítnutí bytu) 
 

5. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby 
s Kněbortovou Marcelou,  

(splněno částečně (nájemník do dnešního dne nepodepsal dodatek) 
 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byty startovací s Tichou Andreou, náhradník: Šarochová 
Renata, Kobilákovou Ivetou, náhradník: Čmurga Jakub, Jodasovou Jarmilou, 
náhradník: Čmugra Jakub, a Chobotovou Evou, 

7. vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy s věcně usměrňovaným nájemným 
s Günerovou Gizelou 

T: 30. června 2014
 

523/2014 Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města příslušné ředitele škol. 

T: ihned

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

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

T: ihned
 

608/2014 Doplnění Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města 
Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zveřejnit doplněná Pravidla pro 
přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec a postupovat dle nich při 
vyřizování žádostí o byty. 

T: neprodleně
 

609/2014 Nájemní smlouvy se členy Stavebního bytového družstva A+G Stadion 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, uzavřít příslušné nájemní 
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smlouvy.  
T: neprodleně

 
611/2014 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního 

a zdravotního zaměření Dětské centrum Sluníčko Liberec, Centrum 
zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitele příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření s usnesením Rady města Liberec a výší 
stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

T: neprodleně
 

612/2014 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových 
organizací Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická 
zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitele kulturních 
příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a výší stanovených odměn dle 
důvodové zprávy. 

T: neprodleně
 

613/2014 Návrh změny platového výměru pro ředitelku Základní školy Liberec, 
Sokolovská 328, příspěvkové organizace paní Mgr. Ludmilu Moravcovou 
od 1.7. 2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku základní školy. 

T: ihned
 

614/2014 Návrh platového výměru pro ředitelku Základní školy, Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvkové organizace paní Mgr. Pavlínu Kubrovou od 1. 7. 2014 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku základní školy. 

T: ihned
 

617/2014 Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně 
Liberec“ ve formě zakázky malého rozsahu 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit následné kroky 
po zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně Liberec“. 

T: neprodleně
 

517/2014 Platební rozkaz Okresního soudu v Liberci ve věci žalobce Bytové družstvo 
IMOBILIEN Sladovnická proti žalovanému statutárnímu městu Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat vystavenou plnou moc pro Mgr. 
Pavla Svobodu. 

T: ihned
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518/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec – mateřské školy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

Termín: 30. 6. 2014
 

519/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec - základní školy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

Termín: 30. 6. 2014
 

520/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 - příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Liberec - kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, zpracováním protokolu o schválení 
účetních závěrek za rok 2013. 

Termín: 30. 6. 2014
 

606/2014 Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečních úvěrů bytových 
družstev ZÚ ALFA, ZÚ BETA a BD SPEKTRUM 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, informovat žadatele o výsledku 
rozhodnutí rady města. 

Termín: 27. 6. 2014
 

607/2014 Změna ve složení náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku 
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových 
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
motorových vozidel statutárního města Liberec 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit na odboru právním a 
veřejných zakázek, jmenování nového náhradníka pana Pavla Kaisera, vedoucího oddělení 
informační soustavy, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek výše uvedené veřejné 
zakázky. 

Termín: 30. 6. 2014
 

552/2014 Žádost o povolení použití znaku města 

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

T: neprodleně
 

601/2014 Záměr opětovné organizace elektronické aukce pro občany SML  

Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, zveřejnit záměr 
pronájmu kanceláře č. 3 v přízemí historické budovy radnice 

T: neprodleně 2014
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516/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

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

 
641/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě 
odměny Bc. Jiřímu Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc červenec 2014. 

 

640/2014 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
4 nových osobních automobilů se závazkem odkoupení 2 ojetých 
automobilů“ 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, potvrdit příslušná rozhodnutí zadavatele 
ve smyslu rozhodnutí rady města a uzavřít s vítězným uchazečem, společností Auto 
Gremos, spol. s. r. o., IČ: 473 098 90, kupní smlouvy v souladu s nabídkovou cenou 
předloženou v zadávacím řízení.  

T: 06/2014
 

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

Schválení výsledku zadávacího řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení z 
další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro 
akci Oprava ul. Aloisina výšina“ uchazeči NDCon, s. r. o., IČ 64939511, Zlatnická 
10/1582, 110 00 Praha  

T: ihned 
2. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický 
dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina výšina“ vítězi řízení, společnosti 
INVESTING CZ, spol. s. r. o., IČ 15036751, Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec  

T: ihned 
3. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v 

rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci 
Oprava ul. Aloisina výšina“ všem účastníkům řízení 

T: ihned 
 

 

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

Schválení výsledku zadávacího řízení 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení z 

další účasti v zadávacím řízení uchazeči NDCon, s.r.o., IČ 64939511, Zlatnická 
10/1582, 110 00 Praha  

T: ihned 
2. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický 
dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná a Ježkova“ vítězi 
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řízení, společnosti REAL ENGINEERING, spol. s. r.o., IČ 27357155, Zlínská 611/1, 
460 10 Liberec III  

T: ihned 
3. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v 

rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor investora pro akci 
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná a Ježkova“ všem účastníkům řízení 

T: ihned 
 

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,  
 
1. 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: červenec 2014
 

707/2014 Oprava komunikace Puškinova – 2. etapa 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, dle schválené 
varianty zajisti přijaté usnesení Rady města Liberce. 

Termín: bez zbytečného odkladu

  

710/2014 Oprava komunikace Žitavská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Oprava komunikace Žitavská“ zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na 

realizaci výše uvedené akce společností STRABAG a.s., 

 T: 07/2014
 

713/2014 Havarijní opravy chodníků a schodišť  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Havarijní opravy chodníků a schodišť“ 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: 7/2014 
 

 

717/2014 Vlastnictví vodovodních řadů ve městě Liberci 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Písemně informovat Teplárnu Liberec a.s. o skutečnosti, že statutární město Liberec 

není vlastníkem vodovodních řadů navazující na výměníkové stanice Teplárny Liberec 
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a.s., 
termín: červenec 2014

 
2. Písemně požádat Teplárnu Liberec a.s. o dokumentaci vodovodních řadů navazující na 

výměníkové stanice Teplárny Liberec, a.s. 
termín: červenec 2014

 

718/2014 Bosenská - postup při uzavírání plánovací smlouvy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
dodržet stejný postup při uzavírání plánovacích smluv ve všech případech dle dosavadních 
zvyklostí a zaběhnutých postupů tj. bez finanční účasti statutárního města Liberce na 
realizaci výstavby, 

T: průběžně 
 

721/2014 Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, 
Třešňová, Rychtářská - 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: 07/2014
 

731/2014 Stanovení akční ceny pro prodej palivového dříví z veřejné zeleně ve 
vlastnictví SML 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
písemně informovat Bc. Jiřímu Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec, o zahájení prodeje palivového dříví z veřejné zeleně za uvedenou cenu v 
důvodové zprávě. 

Termín: bez zbytečného odkladu
  

 

732/2014 Dodatek č. 1  k „Dohodě o spolupráci při obchodu s dřevní hmotou“ 

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

Termín: bez zbytečného odkladu.
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Písemně informovat Ing. Miloše Matouška o přijatém usnesení Rady města Liberce, 

Termín: bez zbytečného odkladu
 

739/2014 Revoluční ul. - otevření pro provoz motorových vozidel 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit potřebné 
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krok k realizaci přijatého usnesení dle schválené varianty. 

T: průběžně 

  

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

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

seznamu a cenové kalkulace 

Kontrolní termín: 07/2014
 

388/2014 Oprava opěrné zdi na komunikaci Výpřež – Ještěd 

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
 

485/2014 Smlouva o zřízení služebnosti - kanalizační řad Horní Hanychov 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebnosti“ mezi statutárním městem Liberec, společností Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., a Libereckým krajem.  

T: 07/2014
 

509/2014 Metropolitní síť ve městě Liberci 

Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) – „Správa optických prvků SML“ 

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

 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

řízení 

Termín: červenec 2014
 

543/2014 Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – Úsek radnice – KNL 

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 Liberec. 

T: 07/2014
 

547/2014 Plánovací smlouva ul. U Internátu 

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

b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných 
zakázek ke kontrole 

T: 07/2014 
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548/2014 Plánovací smlouva ul. U Opatrovny 

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

b) „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke 
kontrole  

T: 07/2014 
 

559/2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro rok 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, administraci a podpis dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014.  

T: 07/2014
 

560/2014 Dodatek č. 13 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. 13 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: 07/2014
 

562/2014 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,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Petra Volfa a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Kmochova.  

Termín: červenec 2014
 

567/2014 Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská 

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. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0168.  

Termín: 07/2014
 

568/2014 Oprava komunikace Broumovská - I. etapa 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s 
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odborem právním a veřejných zakázek, na základě přijatého usnesení zajistit se 
zhotovitelem díla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0042. 

Termín: 07/2014
 

569/2014 Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní 
komunikace Křižanská v k. ú. Horní Suchá u Liberce 

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

T: 06 /2014
 

577/2014 „Zapomenuté dějiny města Liberce“ 

Smlouva o výpůjčce 

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

Kontrolní termín: 07/2014
 

578/2014 Oprava ul. Aloisina výšina  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

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

Kontrolní termín: 7/2014
 

  

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

449/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec, Dobiášova – 
částečná výměna palubové podlahy“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení. 

             T: 05/2014

 
451/2014 Divadlo F. X. Šaldy Liberec – oprava výtahů 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 
2. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 
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dodavatele akce s názvem „DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC – OPRAVA 
VÝTAHŮ“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie 

                                                                                                                            T: 05/2014 

 
452/2014 Naivní divadlo Liberec – oprava výtahu 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 
2. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 

dodavatele akce s názvem „Naivní divadlo – oprava výtahu “ zadávanou formou 
veřejné zakázky malého rozsahu III. 

             T: 05/2014

 
457/2014 ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do 

kanalizace 

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 

 

458/2014 ZŠ Liberec - ul. U Školy - oprava parketových a PVC podlah v učebnách 

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 
 

232/2014 Liberec - Dobiášova ul. - částečná výměna palubové podlahy 

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: 05/2014 

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

řádnou realizaci 
                                                                                                                            T: 05/2014 

 
299/2014 ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken 

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 
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                                                                                                                            T: 05/2014 
3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci 
                                                                                                                            T: 05/2014 

 
345/2014 MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27, Liberec 14 - oprava omítek a 

odizolování zdiva 

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: 05/2014 
3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci 
                                                                                                                            T: 05/2014 

 
280/2014 Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 5407/16 v areálu 

fotbalového stadionu FC Slovan Liberec - žádost o výjimku ze Směrnice 

rady města Liberec č. 03RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním 

městem Liberec 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit veškeré 
potřebné kroky k realizaci akce „Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 
5407/ 16 v areálu fotbalového stadionu FC Slovan Liberec“. 

                                                                                                                    T: neprodleně
  

1041/2013 Správa a provozování Metropolitní sítě optických vláken města Liberce 

Další postupy ve věci zajištění předmětné služby 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML a Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu 
odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem právním a veřejných 
zakázek, odborem informatiky a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní 
kancelář, s.r.o. 
 
1. zpracovat harmonogram s návrhy postupů řešení pro sjednání nápravy nedostatků, 

které byly identifikovány ve Zprávě o klíčových zjištěních právní prověrky - správa 
a provozování metropolitní optické sítě ve městě Liberci společností Liberecká IS, 
a.s., a předložit jej radě města ke schválení, 

Termín: do 31.3.2014
 

2. vést jednání se společností Liberecká IS, a.s. ohledně uzavření dodatku ke smlouvě 
č. KT/7010/05/0051 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností 
Liberecká IS, a.s., dne 8. 12. 2005, jehož předmětem bude budoucí provozování 
metropolitní optické sítě ve městě Liberci společností Liberecká IS, a.s., v souladu 
se závěry uvedenými ve Zprávě o klíčových zjištěních právní prověrky - správa a 
provozování metropolitní optické sítě ve městě Liberci společností Liberecká IS, a.s.

Termín: do 31.3.2014

 
101/2014 „Oprava komunikace Rychtářská“ 

Přeložka kabelů ČEZ 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

realizaci přeložky distribučního zařízení “ pro akci „Oprava komunikace 
Rychtářská“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu 

T: 02/2014 – kontrolní
 

504/2014 „Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Návrh vyhlášení výběrového řízení - zajištění technického dozoru 
investora 

Davidovi Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku, 
 
2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, 

administraci zveřejnění výběrového řízení v systému E - ZAK a vyhodnocení 
výběrového řízení na výběr technického dozoru investora na akci „Oprava ul. 
Aloisina výšina“ 

T: 05/2014
 

505/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a Ježkova 

Výběr technického dozoru investora 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypsání, administraci 

a vyhodnocení výběrového řízení na zajištění investorsko-inženýrské činnosti při 
realizaci stavební akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a 
Ježkova“ 

T: květen 2014
 

325/2014 Oprava komunikace Puškinova – 2. etapa 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Varianta A 
 
1. 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 „Oprava komunikace Puškinova“ 

Termín: květen 2014
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace 

Puškinova“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a 
vítězného uchazeče 

Termín: květen 2014
 

206/2014 Oprava ul. Aloisina výšina 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ul. Aloisina 
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výšina“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného 
uchazeče 

Termín: duben 2014
 

729/2014 Převod pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5, k. ú. Liberec ve 

vlastnictví společnosti Technické služby města Liberce, a. s., na město 

Liberec 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, Mgr. Janu 
Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, Ing. Otakaru Kyptovi, 
řediteli společnosti Technické služby města Liberce, a. s., představenstvu společnosti 
Technické služby města Liberce, a.s., zajistit ve spolupráci s advokátní kanceláří 
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., realizaci schválené varianty převodu 
pozemků parc. č. 5248/1, 5248/16, 5248/7, 5248/5, k. ú. Liberec ze společnosti 
Technické služby města Liberce a.s. na město Liberec. 

KT: 04/2014
 

318/2014 Záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních 

trhů a restaurace Rybářská Bašta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, ZOO Liberec, p. o., a 

vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic zpracovat a zajistit v souladu 
s vnitřními předpisy města Liberce zadávací dokumentaci, administraci a 
vyhodnocení příslušného výběrového řízení na službu „Ekonomické a právní 
poradenství na dlouhodobý pronájem objektu „Restaurace Rybářská Bašta v 
Liberci“ a „areálu Libereckých výstavních trhů na Masarykově třídě“ 

T: 02/2014
Nahrazeno usnesením č. 564/2014 – Splněno 
 

366/2014 
 
 
 
 
 
  

Projekt „Volnočasové plochy Liberec I“ - nájemní smlouva - Povodí 
Labe, státní podnik 

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

        Termín: 04/2014

 
262/2014 Založení projektu, zpracování a podání dotační žádosti projektu 

„Systémy řídící kontroly v příspěvkových organizacích Statutárního 
města Liberec“ 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aby zajistil zpracování a podání dotační 
žádosti. 

            T: 30. 4. 2014 

 
280/2014 Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 5407/16 v areálu 

fotbalového stadionu FC Slovan Liberec - žádost o výjimku ze Směrnice 
rady města Liberec č. 03RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním 
městem Liberec 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit veškeré 
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potřebné kroky k realizaci akce „Odstranění havarijního stavu skalního masivu na p. č. 
5407/ 16 v areálu fotbalového stadionu FC Slovan Liberec“. 

T: neprodleně
307/2014 Souhlas s úpravou komunikací ve vlastnictví SML pro objízdné trasy při 

stavbě silnice I/14 Kunratice - Jablonec n. N. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat za Statutární město Liberec souhlasné vyjádření k žádosti o souhlas s úpravou 
místních komunikací (Hrabětická, Janovská, Mšenská, Šafránova) a jejich využití jako 
objízdných tras v souladu s přijatým usnesením Rady města Liberce. 

T: 04/2014
 

633/2013 Oprava komunikace Žitavská 

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

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
„Oprava komunikace Žitavská“. 

T: 09/2013
 

392/2014 Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ulice Nezvalova 

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

příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 
T: 05/2014

 
  

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

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 
V současné době probíhá výběrové řízení. Nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru a 

vypracovanou projektovou dokumentaci poté předložit ke schválení Radě města 
Liberec  

                                                                                                               T: 06/2014 - kontrolní 
  



 

35 
 

Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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 
Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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: 09/2014 
 

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: 09/2014 
 

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

Plněno průběžně, termín na losování odložen, nový kontrolní termín: 09/2014 

 
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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

 
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 
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Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

 
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 

Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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
Bod stažen z RM (nový občanský zákoník), půjde znovu do RM, ZM.  

Nový kontrolní termín: 08/2014 

 

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.  
                                                                          Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 08/2014
 

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
V současné době probíhá výběrové řízení. Nový kontrolní termín - 09/2014 
 

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
 

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 
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Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

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

Termín: bez zbytečného odkladu
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

389/2014 Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní 
komunikace Hašlerova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

2. Nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně 
související inženýrské činnosti a realizaci díla 

T: 07/2014
Bude nárokováno do rozpočtu na rok 2015, nový kontrolní termín: 11/2014 
 

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
Probíhá kontrola smluv před podpisem, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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

2. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis 
výše uvedeného smluvního dokumentu po schválení Zastupitelstvem města Liberce 

T: 07/2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

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.  
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T: červenec 2014
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 09/2014 
 

  

  

  

 
 

 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

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

Libereckým krajem 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou 
integraci, 

 
- záměr přijetí memoranda předložen LK 

                                                                                                                 Termín: únor 2014 
Rada Libereckého kraje schválí/neschválí memorandum. Nový kontrolní termín: 11/2014 

 
199/2012 Plnění podmínek kupní smlouvy č. j. 4/07/0409 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s odborem právním 
oddělením MML prověřit náležitosti a možnosti vyvázání ze smlouvy a předložit 
návrh řešení radě města ke schválení. 

                                                                                                           T: 7. schůze RM 2012 
Posouvá se, nový kontrolní termín: 10/2014 

  

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

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 08/2014 
 

494/2011 Komunikace Za Domovem – plánovací smlouva 

Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy 
veřejného majetku, 
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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
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 08/2014 
 
 

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
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. 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
 

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
Materiál schválen s termínem na 12.RM, náhradní termín: 08/2014 

 

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
453/2014 MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení zahrad MŠ herními prvky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,  
 
2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení 
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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 
Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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 

Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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 

Dosud probíhá výběrové řízení. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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 

Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 08/2014 + 
usnesení č. 538/2014 
 

538/2014 Úprava Smlouvy o dílo – veřejná zakázka „Rekonstrukce radničního 
sklípku v budově historické radnice“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
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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 
3. uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou 

realizaci  

                      T: 06/2014 
Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 08/2014 + 
usnesení č. 502/2014 
 

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

Rada Libereckého kraje jedná o smlouvě. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 
 

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 

 
- splněno částečně (nájemník do dnešního dne nepodepsal dodatek), nový kontrolní termín: 
09/2014 

 
 

 
 
 

Z prodloužené termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
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 
Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 07/2014 
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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 

Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 

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 

Dosud probíhá výběrové řízení. Nový kontrolní termín: 08/2014 
 

 
502/2014 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: 05/2014 
Vítěz výběrového řízení bude schválen na RM dne 22.7.2014. Nový kontrolní termín: 08/2014 

 
  
  

 
Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 
 
405/2014 ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, Liberec 13 - oprava sociálního zařízení v 2. 

NP 

Ivaně Roncové, pověřené vedoucí odboru majetkové správy,  
 
3.  uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou     
     realizaci  

                      T: 06/2014 
Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 – usn. č. 598/2014 
 



 

43 
 

454/2014 MŠ Nad Přehradou a MŠ Jizerka - oprava interiérového osvětlení 

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 

 
Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 – usn. č. 594/2014 

 
 

 

 
 
 
 
Z prodloužených termínů jsou navržená pro vypuštění ze sledování usnesení: 
 
404/2014 ZŠ Liberec, Kaplického ul. č. p. 384, - oprava sociálního zařízení v přízemí 

pavilonu A 

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

výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 
                                                                                                                                 T: 05/2014 
5. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její 

řádnou realizaci 
                                                                                                                                 T: 05/2014 

Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 – usn. č. 599/2014 
 

405/2014 ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, Liberec 13 - oprava sociálního zařízení v 2.

NP 

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

výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

                  T: 05/2014 
Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 – usn. č. 598/2014 
 

 
454/2014 MŠ Nad Přehradou a MŠ Jizerka - oprava interiérového osvětlení 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
 
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na 

dodavatele akce s názvem „MŠ Nad Přehradou a MŠ Jizerka – oprava interiérového 
osvětlení“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III 
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                                                                                                                                 T: 05/2014 
Výběrové řízení zrušeno RM 17.6.2014 – usn. č. 594/2014  
 

 
231/2014 Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla 

Engliše 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit nabídku na odkoupení areálu 
zastupitelstvu města. 

                     T: 27.3.2014
- vypustit ze sledování (úkol zrušen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Splněna jsou usnesení: 
 

658/2014 Žádost o povolení použití znaku města společnosti DPMLJ, a. s. 

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

T: neprodleně
 

659/2014 Žádost o povolení použití znaku města firmy MOBILE MUZEUM ČR, o. s., 
IČ: 70822484 

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

T: neprodleně
660/2014 Žádost o povolení použití znaku města firmy CARLA, s.r.o. 

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

T: neprodleně
704/2014 Vstupné na prohlídku libereckého podzemí 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit realizaci 
prodeje vstupenek prostřednictvím oddělení městské informační centrum. 

  
    T: neprodleně 

645/2014 Žádost pana Mikeze o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění 
vyhlášky č. 4/2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat vydané rozhodnutí.   
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T: neprodleně
 

 
705/2014 Stanovení výjimky z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 

č. 3/2009  O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat vydané rozhodnutí   
T: neprodleně

  

646/2014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

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

T: neodkladně
 

647/2014 Majetkoprávní operace - Revokace usnesení – výpůjčka 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně
 

648/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

 

649/2014 Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti 

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

T: neodkladně
 

651/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „DIVADLO F. X. ŠALDY 
LIBEREC – OPRAVA VÝTAHŮ“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností MSV Liberec, s. r. o., 
IČ: 613 28 952, se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7. 

T: 07/2014
 

652/2014 Schválení výsledků výběrového řízení - "Naivní divadlo Liberec – oprava 
výtahu" 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností MSV Liberec, s. r. o., 
IČ: 613 28 952, se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7. 

T: 7/2014
 

653/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec, Sokolovská 328, 
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Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do kanalizace“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností Vodní zdroje 
EKOMONITOR, spol. s. r. o., IČ: 15053695, se sídlem Píšťovy 820, 53701 Chrudim III. 

T: 7/2014
 

654/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec - ul. U Školy - oprava 
parketových a PVC podlah v učebnách“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností Tomáš Mědílek, IČ: 
71973168, se sídlem Liberec - Liberec XIV - Ruprechtice, Javorová 591/24, PSČ 460 14.

T: 7/2014
 

669/2014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku (včetně stavby tech. 
vybavení) 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy, 
informovat společnost RWE GasNet, s.r.o., o přijatém usnesení rady města. 

T: neodkladně
 

670/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků  

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

 T: neodkladně 
 

671/2014 Majetkoprávní operace - Pacht pozemků 

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

 

672/2014 Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku  

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

          T: neodkladně 

  

673/2014 Majetkoprávní operace - revokace usnesení  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování smluv. 

   T: neodkladně 
 

674/2014 Majetkoprávní operace - Ukončení smluv 

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

675/2014 Majetkoprávní operace - Služebnosti  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy,  
zajistit zpracování jednotlivých služebností a reálných břemen dle schválených usnesení. 
          T: neodkladně 

 

676/2014 Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti  

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

 T: neodkladně 
 

677/2014 Umístění reklamních zařízení  

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

 T: neodkladně
 

679/2014 Schválení výsledků výběrového řízení - "MŠ Malínek a MŠ Rosnička 
Liberec – vybavení zahrad MŠ herními prvky" 

Ivaně Roncové, pověřené výkonem funkce vedoucí odboru majetkové správy,   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností LUNA PROGRESS 
s.r.o., IČ: 28080602, se sídlem Nebahovy - Zdenice 40, okres Prachatice, PSČ 384 01 

 T: 07/2014
 

680/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Kaplického 384, Liberec - 
Doubí – rekonstrukce dlážděné pojízdné plochy“ 

Ivaně Roncové, pověř. vedoucí odboru majetkové správy   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností JBK Liberec, spol. s. 
r.o., IČ: 254 63 241, se sídlem Mírová 574/8, 460 11  Liberec 11 

 T: 07/2014
 

684/2014 Schválení výsledků výběrového řízení – „Rekonstrukce Radničního sklípku 
v budově hist. radnice“ 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností  TERMIL s.r.o., IČ: 
254 90 885, se sídlem Jablonec nad Nisou, V Nivách 2244/5, PSČ 466 01. 

          T: 07/2014
 

448/2014 Pronájem pavilonu "G" v areálu býv. Libereckých výstavních trhů - 
schválení nájemce 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,  
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2. zajistit realizaci samostatného připojení pavilonu G na energie (podružné měření 

pavilonu od ostatního areálu)  
T: 1. 7. 2014

 

661/2014 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2014 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované žádosti 
Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

Termín: 7/2014
 

638/2014 Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami 
sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace s 
jednotlivými sbory dobrovolných hasičů. 

T: 7/2014
 

666/2014 Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2015  
a rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2019 

1. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, pro zajištění přípravy a 
schválení rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 a rozpočtového výhledu 
na roky 2016 - 2019 dodržení termínu schváleného harmonogramu 

 
2. náměstkovi pro ekonomiku, předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec a 

řízených organizací na rok 2015 rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2019  
zastupitelstvu města dne 11. 12. 2014 ke schválení. 

 

668/2014 Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě 7720525150 pro pojištění majetku  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat dodatek k pojistné smlouvě. 
     

Termín: neprodleně
 

744/2014 Revize vnitřních předpisů vydaných radou města 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 

1. zveřejnit směrnici č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, 
2. zveřejnit směrnici č. 5RM Zásady práce s peticemi, stížnostmi a podněty občanů, 
3. seznámit zaměstnance MML s aktualizovanými předpisy.  

 Termín: ihned
 

697/2014 Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou přípravu stavby v rámci 
projektu „Lesní informační středisko - příjezdová komunikace“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
informování uchazečů o zrušení zadávacího řízení. 

T: 07/2014
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703/2014 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Zpracování dokumentace 
návrhu územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednání“               

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít příslušný dodatek č. 2 s 
vybraným uchazečem firmou SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, IČ 
432 242 29. 

T: neprodleně 
 

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

2. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
 

1. zajistit podpis smlouvy mezi ZŠ náměstí Míru a LIS, a.s. 
T: červenec 2014

 
2. zařadit do návrhu rozpočtu odboru péče o občany částky spojené s uzavřeným  

smluvním vztahem po dobu 6 let 
T: průběžně

 
 

655/2014 Nový platový výměr pro paní Janu Pospíšilovou, ředitelku Mateřské školy, 
„Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit vypracování platového 
výměru dle důvodové zprávy.                                       

T: ihned
 

656/2014 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a 
nákup konvektomatu 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitelku. 

Termín: ihned

 
657/2014 Převod finančních prostředků z rezervních fondů základních škol do 

investičních fondů a následné účelové čerpání 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitele ZŠ. 

Termín: ihned
 

686/2014 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a 
nákup hoboje a basklarinetu  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit s rozhodnutím rady 
města ředitele. 

 
Termín: ihned

687/2014 Žádost o povolení odpisu 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková 
organizace. 
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T: červenec 2014
 

688/2014 Žádost o vyřazení pohledávky  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady 
města ředitelku Základní školy, Liberec, 5. května 64/49 

 T: ihned
 

689/2014 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: červenec 2014
690/2014 Stažení výpovědi nájmu bytu  Grigoryana Armena  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat Armena 
Grigoryana o rozhodnutí rady města 
                        T: neprodleně 

 

692/2014 Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec do investičního fondu 
a jeho následné čerpání za účelem nákupu keramické pece 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, písemně seznámit ředitelku 
příspěvkové organizace Mgr. Lenku Škodovou s rozhodnutím rady města. 

  
            T: neprodleně

693/2014 Souhlas s umístěním sídla společnosti Provanti economy, s.r.o. 

vedoucímu odboru péče o občany, vydat souhlas s umístěním sídla společnosti Provanti 
economy, s.r.o.   

             T: neprodleně 

 
694/2014 Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola, Liberec, U 

Soudu 369/8 za období roků 2012 a 2013  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěným 
nedostatkem a zajistit jeho nápravu. 

 

412/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 
166/27, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, 
příspěvkové organizace. 

            T: červenec 2014 
 

413/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 
příspěvkové organizace 
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Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 
příspěvkové organizace 

            T: červenec 2014 
 

414/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 
340/7, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, 
Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace 

            T: červenec 2014 
 

415/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 
788/9, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, 
příspěvkové organizace. 

T: červenec 2014
 

416/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 
446/29, příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, 
příspěvkové organizace. 

T: červenec 2014
 

417/2014 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2014
 

461/2014 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2014
 

462/2014 Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové 
organizace. 

T: červenec 2014
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463/2014 Jmenování ředitelky Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit jmenovací dekret a 
jeho předání ředitelce Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové 
organizace. 

T: červenec 2014
 

610/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního 
města Liberec 

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
 
1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Sentivanem 

Vladimírem do 31. 1. 2015, Bendikovou Olgou do 28. 2. 2015, Duždovou Kristýnou a 
Vaňkem Antonínem do 28. 2. 2015, Raichem Jiřím do 31. 12. 2014, Šedým Robertem 
do 31. 1. 2015, Hvizdošovi Matoušovi do 30. 9. 2014, 

 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Mervartovou Vladimírou na dobu 

neurčitou, náhradník: Kováčová Irena, Jabůrkovou Jaroslavou na dobu neurčitou, 
náhradník: Paidarová Šárka Tabačanovou Janou na 1 rok, náhradník: Vihanová Terezie 

 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou se 

Součkovou Anežkou, Novotnou Emílií, Lászlem Tiborem, Janáčkem Miroslavem, 
Chlumeckou Janou a Pavlem, Bělinovou Halinou a Jiřím, 

(vypustit paní Novotnou Emílii – byt odmítla) 
 

4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyn na byt zvláštního určení bezbariérový – upravitelný s 
Vaňkem Michalem, Mlatečkovou Stanislavou, 

 
5. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby 

s Tannertovou Vlastou o 2 roky a to do 30. 6. 2016, Mgr. Lexou Robertem o 2 roky a to 
do 30. 6. 2016, Půtou Tomášem o 2 roky a to do 30. 6. 2016, Hruškovou Jaroslavou o 1 
rok a to do 30. 4. 2015, 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Konířovou Jaroslavou, 
T: 31. července 2014

 

601/2014 Záměr opětovné organizace elektronické aukce pro občany SML 

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou 
integraci, podepsat všechny potřebné dokumenty pro konání elektronické aukce. 

T: červenec 2014
 

  

  

Průběžně jsou plněna usnesení: 

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

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
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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 

Bude v RM dne 26.8.2014 – nový kontrolní termín: 09/2014 

 
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 
Průběžně plněno – kontrola právní oddělení, – nový kontrolní termín: 09/2014 

 
699/2014 Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

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

Termín: neprodleně
 
Materiál k projednání v ZM – nový kontrolní termín: 09/2014 

 
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

Úkol rozpracován z důvodu probíhajících jednání, nový kontrolní termín: 08/2014 
  

 


