MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 17. 2. 2011

Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2011

Předkládá: Miroslav Křepel, pověřen zastupováním funkce tajemníka MML
Zpracoval: Tereza Babíčková, referent organizačního oddělení
telefon: 485 243 163

Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
leden 2011
V měsíci l e d n u 2011 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
57/2011 Podání dotační žádosti – „Bazén Liberec“ v IPRM zóna "Lidové sady"
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit materiál ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 27.1.2011

58/2011 Podání dotační žádosti – "Revitalizace městských lázní na galerijní
objekt" v IPRM zóna "Lidové sady"
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit materiál ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 27.1.2011

52/2011 Pokyny pro úpravu návrhu 38. změny územního plánu města Liberec
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit pokyny k úpravě návrhu 38.
změny a návrh na ukončení pořizování podnětu 38/15 ke schválení v zastupitelstvu
města.
T: 27.1.2011

70/2011 Pověření určeného zastupitele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, k jednání s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit návrh na pověření určeného
zastupitele k projednání v zastupitelstvu města.
Termín:27.1.2011

6/2011

Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy,
Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o
rozhodnutí rady města ředitelku Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4.
T: leden 2011

7/2011

Platový výměr PaedDr. Kamily Podrápské, Ph.D., ředitelky Mateřské
školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit
vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

8/2011

Stanovení kapacity Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9,
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příspěvkové organizace
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat
Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení.
T : neprodleně

9/2011

Čestné prohlášení zřizovatele
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, předložit čestné
prohlášení k podpisu primátorovi města Liberec.
T : neprodleně

36/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských
příspěvkových organizací
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových
organizací ve výši 6,660.360,- Kč ke schválení zastupitelstvu města.
Termín : 27. 1. 2011

37/2011 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 5 let mezi Divadlem F.
X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací a společností NEXSHARES,
s.r.o.
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit MgA. Martina Otavu, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, s usnesením
Rady města Liberec.
T: neprodleně

38/2011 Žádost výkonného ředitele Sportovního areálu Ještěd, a. s., PaedDr.
Víta Pražáka o odklad platby nájemného za rok 2010
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
písemně seznámit PaedDr. Pražáka s rozhodnutím rady města.
T: neprodleně

66/2011 Změna usnesení č. 714/2010 – přerozdělení počtu hodin přidělených
zadavatelem na veřejné bruslení v rámci veřejné služby
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., s rozhodnutím Rady
města Liberec.
T: neprodleně

404/10

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní
práce Liberec, o. p. s.
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2011 se společností Komunitní práce
Liberec, o.p.s. ve schváleném znění
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T: leden 2011

2/2011

Převod jednotek a spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy a na pozemcích
paní Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora pro sociální a zdravotní oblast,
předložit
materiál ke schválení zastupitelstvu města.
T: ihned

3/2011

Žádost příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec o
navýšení kapacity v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, seznámit
Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím
rady města.
T: neprodleně

4/2011

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby "noclehárna" pro muže
s kapacitou 12 osob v objektu Kateřinská č.p. 156, Liberec XVII
paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit
podpis smlouvy s občanským sdružením Naděje dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě.
T: neprodleně

30/2011 Prominutí nájemného
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
1) informovat pana Stanislava Matičku o prominutí nájemného za měsíc září 2010
2) informovat pana Ottu Böhma o prominutí nájemného za měsíc září 2010
T: ihned

32/2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec,
příspěvkové organizace
paní Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora, předložit tento materiál ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 27.1.2011

33/2011 Odpis pohledávek
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
zajistit odpis pohledávek do 20 tis. Kč v celkové částce 15.594,-Kč z důvodů úmrtí
dlužníků a nevymahatelnosti dle důvodové zprávy
T: ihned
Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora,
předložit zastupitelstvu města ke schválení odpis pohledávky ve výši nad 20 tis. Kč
v celkové částce 24.731,- Kč z důvodů úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové
zprávě
T: 27.1.2011
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34/2011 Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Ivo Vojtíška
paní Martině Rosenbergové, náměstkyni primátora,
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 4 roky
s panem Ivo Vojtíškem
T: 27.1.2011

29/2011 MŠ Kamarád – realizace úspor energie
Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit schválení uzavření dodatku ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 1/2011

15/2011 Přijetí daru
přechod pro chodce Broumovská ul. v Liberci od společnosti 3 M Česko,
spol. s r.o.
Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucího odboru technické správy
veřejného majetku,
1) zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Přechod pro chodce
Broumovská ul.
v Liberci “ ke schválení zastupitelstvu města,
T: 01/2011

19/2011 1. Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na
Zátočí
Založení projektu, návrh řešení a stanovení postupu při odstranění
havarijního stavu
2. Diagnostika skalních masivů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního
města Liberec
4) objednat u firmy Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., IČ 44564996, Svobody
814/95, 460 15 Liberec 15 zpracování posudků skalních masivů na pozemcích ve
vlastnictví statutárního města Liberec
T:01/2011- kontrolní

43/2011 Přijetí daru autobusové zastávky na Dobiášově ul. v Liberci od
společnosti General Bottlers ČR, s.r.o
Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy
veřejného majetku,
1) zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Autobusové zastávky na
Dobiášově ulici v Liberci “ ke schválení zastupitelstvu města,
T: 01/2011

44/2011 Sídliště Dobiášova – prodloužení stávajícího plynovodu a přípojky k č.p.
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932/1, 866/2 a 868/6 v Pazderkově ul.
Žádost o souhlas vlastníka pozemku od Stavebního bytového družstva
SEVER
Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru
technické správy veřejného majetku,
v souladu s usnesením Rady města Liberce, vydat zamítavé stanovisko za odbor
technické správy veřejného majetku s umístěním stavby Středotlaký plynovod a
přípojka pro č.p. 932/1 v Pazderkově ul.“ a „Středotlaký plynovod a přípojky pro
č.p. 866/2 a 868/6 v Pazderkově ul.“ do doby projednání a vydání aktualizace
energetické koncepce města Liberce.
T : neprodleně.

45/2011 Sídliště Broumovská – prodloužení stávajícího plynovodu
Žádost o souhlas vlastníka pozemku od firmy ABASTOR s. r. o.
1. Davidovi Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru
technické správy
veřejného majetku,
v souladu s usnesením rady města Liberce, vydat zamítavé stanovisko za odbor
technické
správy veřejného majetku s umístěním stavby „Liberec, k.ú. Rochlice, STL
plynovod na ulicích Krejčího, Broumovská, Soukenická, Sametová a Vlnařská na
pozemcích ve vlastnictví města Liberec“ do doby projednání a vydání aktualizace
energetické koncepce města Liberce,
T : neprodleně

11/2011 Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelné složky komunálního
odpadu
Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, aby uzavřela s firmou
EKO-KOM a. s. příslušnou smlouvu o výpůjčce.
T: neprodleně

12/2011 Záměr - Oprava kouřových kanálů kremačních pecí libereckého
krematoria
Ing.Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit vypsání výběrové řízení na zhotovitele prostřednictvím oddělení právních
služeb odboru právního a veřejných zakázek
T: neprodleně

39/2011 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, vydat pokyn správci
pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na
hrobová místa.
Termín: 31.1.2011

69/2011 Zrušení veřejných dražeb dobrovolných
Mgr. Janu Korytářovi – primátorovi města
1) předložit návrh na zrušení usnesení a veřejných dražeb dobrovolných
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zastupitelstvu města.
T: 27.1.2011

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
134/10

MŠ Klíček-realizace úspor energie
MŠ Kytička –realizace úspor energie
Způsob financování projektů podpořených z Operačního programu
Životního prostředí
1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zahájit práce na přípravě zadávacího řízení na dodavatele stavby na oba
projekty
T: září 2010

494/09

Zelené srdce Liberce II. etapa - přijetí dotace
Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
po schválení zastupitelstvem města projekt realizovat.
Termín kontrolní: 12/2009

61/10

Protihluková opatření Norská ulice
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
na akci „Protihluková opatření Norská ulice“ zajistit ověření současné hlukové situace,
včetně jejího vyhodnocení, podél kolbiště Jezdeckého klubu Liberec umístěného při
komunikaci Norská, po její pravé straně ve směru jízdy z centra města, v délce cca od
bytového domu čp. 109, na p.p.č. 101, k. ú. Růžodol I (stávajícího vchodu na kolbiště),
po most přes Nisu v ul. Norská (celková délka cca 80 m), osobou způsobilou podle § 32
a) zák. č. 258/2000 Sb.,
Termín kontrolní: 30. 4. 2010

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení:
257/09

Změna usnesení č.137/09
Park Prokopa Holého – změny projektu, zahájení přípravy pro podání
žádosti
Rokle Zborovská, Sukovo náměstí – změny projektu, zahájení
přípravy pro podání žádosti
Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru
koordinátor dotací EU,
vypsat veřejné zakázky malého rozsahu na technický dozor investora při přípravě
a realizaci projektů a převzít příslušnou agendu od odboru Komunálních služeb
Termín kontrolní: Neprodleně
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323/10

Projekt "Zelená kniha pro Liberec ", schválení záměru vypracování
projektu
Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit vypracování projektu „ Zelená kniha pro Liberec“ a dále předložit projekt
ke schválení do Rady města
T: září 2010

Průběžně jsou plněna usnesení:
512/10

Schválení účasti Statutárního města Liberec na projektu „LUBAHN“
1 . Ing.Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
a. zahájit práce na přípravě spoluúčasti města,
b. zajistit podpis příslušné Smlouvy o spolupráci,
c. zajistit podpis příslušného Prohlášení kooperačních partnerů,
d. v případě doporučení projektu ke spolufinancování informovat radu města
průběžně o vývoji projektu a případných nárocích na účast finančních a lidských
zdrojů města
kontrolní termín: 1/2011

51/2011

Zimní údržba komunikací vč. letního čištění
Smluvní vztah mezi Technickými službami města Liberce a městem
Liberec
3) v případě mimořádného spadu sněhu využít personální a strojové kapacity
firem, jejíž aktuální jednotkové ceny jsou nižší oproti ceníku jednotkových prací
společnosti TSML a.s. Úhrada nákladů bude prováděna z rozpočtové položky číslo
210480750015 Zimní údržba komunikací vč. zimního a letního čištění,
T: neprodleně

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
523/10

Jungmannova - stavební úprava křižovatky
Zrušení usnesení č. 280/2010, návrh na vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
3. v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit výběr
vykonavatele odborného technického dozoru investora a následně s takto
vybraným subjektem uzavřít příslušný smluvní dokument,
T: 09/2010 – kontrolní

61/10

Protihluková opatření Norská ulice
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
po vyhodnocení výsledků měření zpracovat návrh opatření a předložit ho radě města
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k projednání.
Termín: 05/2010

653/09

Návrh na uzavření „Dohody o vzájemném postupu a součinnosti“ mezi
statutárním městem Liberec a Jezdeckým klubem Liberec o. s.
Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zahájit činnosti a kroky směřující k naplnění zbývajících smluvních povinností města
uvedených ve výše citované dohodě a smluvených termínech.
Termín kontrolní: 31. 12. 2009
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