MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 26. 6. 2014

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2014

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML
Zpracovala: Tereza Babíčková, organizační odd.

Důvodová zpráva
Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení:
č. 444/2013 – 09/2014 (Ing. Kolomazník)
č. 812/2013 – 09/2014 (Bc. Novotný)
č. 74/2014 – 09/2014 (K. J. Svoboda)
č. 72/2014 – 09/2014 (Mgr. Šolc)
č. 496/2014 – 09/2014 (Mgr. Šolc)
č. 420/2014 – 07/2014 (K. J. Svoboda)
č. 421/2014 – 07/2014 (Ing. Verečščák)
č. 370/2014 – 07/2014 (Ing. Verečščák)
č. 404/2014, body 2., 3. – 06/2014 (I. Roncová)
č. 405/2014, bod 2. – 06/2014 (I. Roncová)
č. 449/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 451/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 452/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 451/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 453/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 454/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 456/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 457/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 458/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 459/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 502/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 232/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 299/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 345/2014 – 06/2014 (I. Roncová)
č. 392/2014 – 07/2014 (Bc. Novotný)
č. 504/2014 – 06/2014 (Bc. Novotný)
č. 505/2014 – 06/2014 (Bc. Novotný)
č. 514/2014 – 06/2014 (Bc. Novotný)
č. 325/2014 – 06/2014 (Bc. Novotný)
č. 206/2014 – 06/2014 (Bc. Novotný)
č. 729/2013 – 06/2014 (Bc. Novotný)
č. 318/2013 – 06/2014 (Bc. Novotný)
1

Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení:
č. 474/2014 – revokováno usn. č. 549/2014 na 11.RM 2014
č. 358/2014, body 3., 4. - splněno částečně (odmítnutí bytu – sestry Čvančarovi, p. Nožičková, p. Venosová), bod č. 8 - splněno částečně (p. Grundzová byt odmítla)
č. 241/2014 - revokováno usn. č. 391/2014 na 9.RM 2014
č. 160/2014 – revokováno usnesením č. 393/2014 na 9.RM 2014
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci
květen 2014
V měsíci k v ě t n u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto:

Splněna jsou usnesení:
430/2014

Dodávka 4 nových osobních automobilů se závazkem odkoupení 2 ojetých
osobních automobilů
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit potřebné kroky pro vyhlášení
veřejné zakázky „Dodávka 4 nových osobních automobilů se závazkem odkoupení 2
ojetých osobních automobilů“.

497/2014

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec a rozdělení
pravomocí na magistrátu od 1. června 2014
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,
1. v souvislosti se změnou organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na magistrátu,
s nově stanoveným počtem zaměstnanců a s novým organogramem pracovních
pozic, provést opatření pro realizaci přijatých usnesení,
2. vydat úplné znění Organizačního řádu Magistrátu města Liberec včetně jeho příloh.
T: do 31. 5. 2014

395/2014

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit Závěrečný účet statutárního
města Liberec za rok 2013 zastupitelstvu města dne 29. 5. 2014 ke schválení.

425/2014

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti SVS, a. s.
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města
Liberec k projednání.
T: 29. 5. 2014

429/2014

Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekty prevence
kriminality
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit schválení účelové dotace a
předpokládanou spoluúčast statutárního města Liberce ke schválení zastupitelstvu
města.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva města

432/2014

Změna čísla běžného účtu revolvingového úvěru pod. reg. č. 077/2012 Equa
bank - Dodatek č. 4
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření dodatku č. 4
ke smlouvě zastupitelstvu města dne 29. 5. 2014 ke schválení.

433/2014

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 30 mil. Kč u Equa bank 3

Dodatek č. 1 a změna čísla běžného účtu kontokorentního úvěru
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě zastupitelstvu města dne 29. 5. 2014 ke schválení.

434/2014

Návrh rozpočtového opatření č. 4 - DOTACE (volby do Evropského
parlamentu) na rok 2014
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4
- DOTACE (volby do Evropského parlamentu) na rok 2014 zastupitelstvu města dne 29.
5. 2014 ke schválení.

435/2014

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé
sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání
zastupitelstvu města.
Termín: 29. 5. 2014

436/2014

Majetkoprávní operace - prodej pozemků
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 29.5.2014

437/2014

Majetkoprávní operace - prodej stavby bez. čp.
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 5. 2014

438/2014

Majetkoprávní operace - Směna pozemků
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 5. 2014

439/2014

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátork, předložit majetkoprávní operace ke schválení
zastupitelstvu města.
T: 29.5.2014

440/2014

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 5. 2014

441/2014

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje nebytové jednotky – garáže
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Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 29.5.2014

442/2014

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu pozemku
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke
schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 5. 2014

465/2014

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit dodatek č. 1 ke zřizovací
listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace zastupitelstvu
města ke schválení.

T: 29. 5. 2014

467/2014

Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady
Liberec,
příspěvkové organizace
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,
předložit aktualizovanou majetkovou přílohu ke zřizovací listině ZOO Liberec
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.

T: 29. 5. 2014

468/2014

Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální
oblasti v regionu Liberec na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu
statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na
rok 2014
Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky,
předložit návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Liberec
pro poskytovatele služeb v sociální oblasti v rámci výzvy roku 2014 Zastupitelstvu
města Liberec ke schválení.

T: 29. 5. 2014

469/2014

Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014
Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení
Zastupitelstvu města Liberec.

T: 29. 5. 2014

470/2014

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec,
příspěvkové organizace
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení
zastupitelstvu města.
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T: 29. 5. 2014

472/2014

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou - přijetí dotace
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit schválení přijetí dotace
zastupitelstvu města.

T: 05/2014

473/2014

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení
zastupitelstvu města.

T: 29. 5. 2014

476/2014

Technické služby města Liberce, a. s. – schválení nových stanov společnosti
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál k projednání do
zastupitelstva města.

Termín: květen 2014

490/2014

Přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa
na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra“
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál do zastupitelstva
města.

T: 29. 5. 2014

493/2014

Uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního příplatku mimo základní kapitál
mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd, a.
s., ve výši 7,000.000,- Kč
Ing. Jiřímu Rutkovskému, předložit smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní
kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd ve výši 7,000.000,- Kč zastupitelstvu města.

T: 29.5.2014

494/2014

Záměr modernizace Krajské nemocnice v Liberci
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit záměr modernizace krajské
nemocnice v Liberci ke schválení Zastupitelstvu města.

Termín: 05/2014

495/2014

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního
fondu statutárního města Liberec v roce 2014 ve 2. kole roku 2014 na
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a ve 3. kole roku 2014 na
ostatní podporu sportu
Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit odsouhlasený
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návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 29. 5. 2014

498/2014

Úprava statutů fondů statutárního města Liberec
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit tento materiál ke schválení
zastupitelstvu města.

T: 29.5.2014

515/2014

Návrh správní rady Sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování
dotací ze Sportovního fondu SML
Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu,
předložit odsouhlasený návrh na změnu Pravidel přidělování dotací ze Sportovního
fondu SML pro rok 2014 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 29. 5. 2014

397/2014

Odůvodnění veřejné zakázky - „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti,
havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem motorových vozidel statutárního města Liberce“
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat odůvodnění veřejné zakázky a
zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem.
Termín: neprodleně po zahájení veřejné zakázky

403/2014

Pronájem restaurace Radniční sklípek - schválení nájemce
1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,
podepsat a zajistit podpis „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání“;
T: neprodleně

455/2014

Revokace usnesení č. 403/2014 - Radniční sklípek
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, podepsat a zajistit podpis „Smlouvy o
smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.
T: neprodleně

385/2014

Liberecká IS, a. s. - schválení nových stanov společnosti
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky a předsedovi představenstva LIS, a. s.,
předložit materiál k projednání do zastupitelstva města.
T: 29.5.2014

418/2014

Žádost o odprodej majetku
Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis primátorky města.
T: neprodleně
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428/2014

Spacium, o. p. s. - změny ve složení správní rady a změny ve složení dozorčí
rady a změna sídla
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování nových členů dozorčí
a správní rady o.p.s. Spacium.
T: neprodleně

466/2014

Navyšování kapacit v základních školách zřizovaných statutárním městem
Liberec
Kamila Jana Svobodu, náměstka primátorky, vést jednání ve věci navyšování kapacit se
zástupci KÚLK dle důvodové zprávy.

T: ihned

74/2014

Zpráva k problematice
ubytoven

sociálně

vyloučených

lokalit:

problematika

náměstkovi Kamilu Janu Svobodovi, aby:
1. prověřil možnost zřízení městské ubytovny v intencích popsaných ve zprávě
termín: (05/2014)

471/2014

Lesní informační středisko - příjezdová komunikace – projektová příprava
stavby
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací:
1. zajistit vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace v režimu
zakázky malého rozsahu

T: ihned

398/2014

Pacht pozemku
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zpracování pachtovní smlouvy dle schváleného usnesení.
T: neodkladně

399/2014

Změny u nájemních smluv
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
vydat pokyn k uzavření dodatků k nájemním smlouvám.
T: neodkladně

400/2014

Ukončení nájemních smluv dohodou
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
vydat pokyn k ukončení nájemních smluv.
T: neodkladně
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401/2014

Majetkoprávní operace – Služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
zajistit zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.
T: neodkladně

402/2014

Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.
T: neodkladně

403/2014

Pronájem restaurace Radniční sklípek - schválení nájemce
1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,
předložit radě města ke schválení zadávací řízení na opravu prostoru restaurace
Radniční sklípek;
T: 20.5.2014

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,
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec, Kaplického ul. č. p. 384 - oprava sociálního
zařízení v přízemí pavilonu A odizolování zdiva“ zadávanou formou veřejné
zakázky malého rozsahu III.
T: 05/2014

405/2014

ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, Liberec 13 - oprava sociálního zařízení v
2. NP
Ivaně Roncové, pověřené vedoucí odboru majetkové správy,
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, Liberec 13 - oprava
sociálního zařízení v 2. NP“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu II.
T: 05/2014

444/2014

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

445/2014

Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti
Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.
T: neodkladně
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446/2014

Majetkoprávní operace - revokace usnesení - smlouva o výpůjčce
Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, zajistit
zpracování smlouvy o výpůjčce.
T: neodkladně

475/2014

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

403/2014

Pronájem restaurace Radniční sklípek - schválení nájemce
3. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit samostatný účet pro nájemce na složení zálohy na nájemné pro potřeby
financování oprav restaurace Radniční sklípek a zajistit možnost finančního sledování
plnění této zakázky
T: neprodleně

282/2014

Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 3RM k
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj
strážníků Městské policie Liberec – Bartolini, s.r.o.
Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní
smlouvu v souladu s usnesením rady města.
Termín: 30. 5. 2014

283/2014

Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 3RM k
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj
strážníků Městské policie Liberec – Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT
Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, uzavřít rámcovou kupní
smlouvu v souladu s usnesením rady města.
Termín: 30.5.2014

424/2014

Žádost o použití znaku
Ing. Miluši Charyparové, vyrozumět žadatele o usnesení rady města.
T: neprodleně

426/2014

Rezignace člena a předsedy dozorčí rady společnosti Komunitní práce
Liberec, o.p.s. a jmenování nového člena dozorčí rady
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Komunitní práce
Liberec, o.p.s. o rozhodnutí rady města.
T: 05/2014
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427/2014

Rezignace člena ve správní radě společnosti Komunitní práce Liberec,
o.p.s. a jmenování nového člena
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Komunitní práce
Liberec, o.p.s. o rozhodnutí rady města.
T: 05/2014

428/2014

Spacium, o. p. s. - změny ve složení správní rady a změny ve složení dozorčí
rady a změna sídla
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování nových členů dozorčí
a správní rady o.p.s. Spacium.
T: neprodleně

394/2014

Návrh smlouvy o prodeji poštovních cenin v Městském informačním
centru Liberec
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření
této smlouvy s Českou poštou s. p.
T: neprodleně

395/2014

Žádost o použití znaku města
Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, vyrozumět žadatele
o usnesení rady města.
T: neprodleně

488/2014

Uzavření smlouvy o výpůjčce sněžných pásových vozidel PistenBully 200 a
PistenBully 300 W mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním
areálem Ještěd, a. s.
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi
Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká
41/27, 460 01 Liberec, IČ: 25437941.

T: neprodleně

489/2014

Memorandum o spolupráci mezi Svazem lyžařů České republiky,
Sportovním areálem Ještěd, a. s., a statutárním městem Liberec
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat memorandum o spolupráci.

T: neprodleně

407/2014

Poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory Lukov p. o.
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit podpis smlouvy o
poskytnutí příspěvku s organizací Domov seniorů Lukov p. o.
T: neprodleně

408/2014

Přechod nájemního práva, Krajní 1575/2, Liberec 30
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, uzavřít dodatek č. 5
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k nájemní smlouvě č. 11/10/0075.
T: květen 2014

409/2014

Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas s
přijetím dědictví
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, s usnesením
Rady města Liberec.
T: neprodleně

411/2014

Vymezení pracovně - právních a majetkových poměrů mezi ZŠ Liberec
Sokolovská 328, p. o., a ZŠ Liberec námětí Míru 212/2, p. o.
1. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitelku ZŠ
Liberec, Sokolovská 328, p. o. a ředitelku ZŠ Liberec, náměstí Míru 212/2, p. o.,
s usnesením rady města
T: ihned
2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci majetkových
příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zastupitelstvu
města ke schválení.
T: 29.5.2014

419/2014

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro
mateřské školy zřizované statutárním městem Liberec
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o povolení
výjimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze.
T: ihned

464/2014

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v
objektu Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizace
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit s rozhodnutím rady
města ředitele ZŠ.
T: ihned

752/2013

Stav kroniky města Liberce za rok 2012
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury,
1. zajistit výtisk a vazbu kroniky na trvanlivém papíře
2. zajistit uložení originálu kroniky do trezoru Státního okresního archivu v Liberci
T: 31.5.2014
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353/2014

Vnitřní platový předpis
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, postupovat při stanovení
platů a odměn ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Liberec v souladu s novým
platovým předpisem.
T: květen 2014

358/2014

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 Vondráčkovou
Naděždou,
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Doležalovou Simonou, Charvátovou
Marcelou, Procházkou Petrem,
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby se spolkem Fokuse,
o. s. Liberec
6. uzavřít nájemní smlouvu na byty startovací s Šustrem Jiřím, náhradník: Charvátová
Dana
7. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené
osoby s Demlovou Ivankou, Lagem Giuliovem, Danihelovou Ivanou, Krausem
Karlem, Kalinovou Romanou, man. Prokešovými Ivetou a Radimem, Grajcarem
Romanem, Janečkou Milanem,
T: 31. května 2014

423/2014

Připomínka k návrhu územního plánu sousední obce Dlouhý Most
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit podání
připomínky k návrhu územního plánu Dlouhý Most.
Termín: do 16. 5. 2014

383/2014

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně
Liberec“ ve formě zakázky malého rozsahu
Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit potřebné
kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Územní studie zeleně Liberec“.
T: ihned

665/2013

Stavebně technický stav kašny a fontán ve městě Liberci
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
2. zajistit zprovoznění fontány v ulici 5. května před Plazou
Termín: 05/2014

386/2014

Další kroky navazující na uskutečněný převod majetku tvořícího hřbitovy
ze společnosti Technické služby města Liberce, a. s., na Statutární město
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Liberec a směřující k úhradě vzniklé újmy
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. vyzvat společnost TSML, a. s., dle přijatého usnesení Rady města Liberce
Termín: neprodleně
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří
Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., vhodným způsobem informovat radu
města Liberce o rozboru a vyčíslení újmy a navrženého postupu úhrady újmy
představenstvem společnosti TSML, a.s.
Termín: neprodleně po obdržení stanoviska společnosti TSML, a.s.

387/2014

Oprava chodníku v ul. Lázeňská
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. na akci „Vítězná - chodník v ulici Lázeňská“ zajistit předložení návrhu smlouvy o
dílo na realizaci výše uvedené akce společností STRABAG, a.s.
T: 05/2014

388/2014

Oprava opěrné zdi na komunikaci Výpřež – Ještěd
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. na akci „Oprava opěrné zdi na komunikaci Výpřež - Ještěd“ zajistit předložení
návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce společností STRABAG, a.s.
T: 05/2014

390/2014

Hromadný podnět občanů za rozšíření parkovacích stání v ulici
Břetislavova před domy č. p. 305-309 - Nové Pavlovice
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. písemně informovat žadatele o přijatém usnesení rady města Liberce
T: 05/2014

392/2014

Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ulice Nezvalova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. na akci „Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ul. Nezvalova“ zajistit
předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce společností Perena
Liberec.
T: 05/2014
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393/2014

Rumjancevova - úprava vnitrobloku
Zrušení usnesení
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
informovat autory petice o usnesení zastupitelstva přijatém na jeho 4. zasedání dne 24.
4. 2014
Termín: neprodleně

478/2014

Provozní řád rozptylové loučky na hřbitově v Liberci - Ruprechticích
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zveřejnit Provozní řád rozptylové loučky v místě obvyklém, na pohřebišti Ruprechtice
ve vlastnictví statutárního města Liberec.
T: květen 2014

479/2014

Výjimka při zaplacení hrobového místa
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit úpravu hřbitovního programu MP Orga tak, aby bylo možné smlouvy účtovat a
tisknout při zaplacení dílčí platby na dobu kratší než jak stanoví schválený ceník
pohřebních a souvisejících služeb tj. 10 let místo pro hrob, dvoj-hrob, troj-hrob a místo
pro uložení urny a 30, 40 a 50 let místo pro hrobku. Písemně seznámit žadatele se
změnou způsobu zaplacení nájmu hřbitovního místa s usnesením rady města a vyzvat k
zaplacení 1. dílčí platby v průběhu měsíce června 2014.
T: květen 2014

480/2014

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 Nataliu Gorosenco a to včetně realizace svislého
dopravního značení IP 12 na komunikaci Haškova,
Termín: květen 2014

513/2014

Výjimka při zaplacení hrobového místa
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
zajistit úpravu hřbitovního programu MP Orga tak, aby bylo možné smlouvy účtovat a
tisknout při zaplacení dílčí platby na dobu kratší než jak stanoví schválený ceník
pohřebních a souvisejících služeb tj. 10 let místo pro hrob, dvoj-hrob, troj-hrob a místo pro
uložení urny a 30, 40 a 50 let místo pro hrobku. Písemně seznámit žadatele o změnu
způsobu zaplacení nájmu hřbitovního místa s usnesením rady města a vyzvat k zaplacení
1. dílčí platby v průběhu měsíce června 2014.
T: květen 2014

238/2014

Holubova - přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,
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2. po schválení žádosti o přijetí daru do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem
města odeslat informaci i výsledku projednání žadateli
T: 05/2014

87/2014

Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekty dle žádostí o dotaci na
obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 uplatněných
v rámci dotačního titulu č. 2
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,
1. předložit zastupitelstvu města neprodleně návrh na přijetí dotace od MMR ČR na
akce:
1.1.
Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu
1.2.
Horská - oprava sesuvu u gabionové zdi
1.3.
Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou
1.4.
Oprava sesuvu - ul. Mařanova
1.5.
Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá
1.6.
Oprava havárie místní komunikace Pekárkova
1.7.
Kadlická oprava podemleté komunikace
1.8.
Oprava opěrné zdi a odvodnění místní komunikace, ul. Na Výběžku
1.9.
Oprava komunikace Na Rozhraní
1.10. Fibichova – poškozený povrch chodníku
1.11. Ke Koupališti – poškozený svah a propustek
1.12. Polední – poškození krajnice a propustku
1.13. Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku
1.14. Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace
2. po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města zajistit potvrzení příslušných
dokladů pro uvolnění dotace
Kontrolní termín: 05/2014

308/2014

Oprava komunikace Broumovská I. Etapa
Výběr zhotovitele stavby
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem
právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení
předložených nabídek výběrové-ho řízení na výběr dodavatele stavebních prací na
akci „Oprava komunikace Broumovská I. Etapa“
Termín: květen 2014
3. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace
Broumovská I. Etapa“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení
a vítězného uchazeče
Termín: květen 2014

309/2014

Oprava komunikace U Krematoria
Výběr zhotovitele stavby
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:
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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 U Krematoria“
Termín: květen 2014
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace U
Krematoria“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a
vítězného uchazeče
Termín: květen 2014

315/2014

Úhrada ceny za služebnost pro Libereckou IS, a. s., sídlem Mrštíkova 3,
461 71 Liberec 3
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
písemně informovat společnost Liberecká IS, a.s., o schválení služebnosti za uložení
telekomunikačních sítí do pozemků komunikace ve vlastnictví statutárního města
Liberec na akci „Zkapacitnění stávající sítě“ pro Libereckou IS, a.s., sídlem Mrštíkova
3, 461 71, Liberec 3 a to bez úhrady služebnosti.
Termín: 05/2014

318/2014

„Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“
Podání dotační žádosti projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita
Žitná“ v upřesněném rozsahu jako součást Integrovaného plánu rozvoje
města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, který bude spolufinancovaný
z Integrovaného operačního programu 5.2 a)
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:
zajistit podání dotační žádosti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec –
Regenerace sídliště Rochlice.
T: květen 2014

324/2014

Schválení vyhrazených parkovacích 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 paní Naďu Fišarovou a to včetně realizace svislého
dopravního značení IP 12 na komunikaci Gutenbergova.
Termín: květen 2014

389/2014

Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní
komunikace Hašlerova
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení Rady města Liberce
T: 05/2014
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5. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na
výběr dodavatele stavby, zveřejnění výběrového řízení v systému E-ZAK a
vyhodnocení předložených nabídek
T: 05/2015

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,
1. provést administraci, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Správa
optických prvků SML“ formou jednacího řízení bez uveřejnění,
Termín: neprodleně

510/2014

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 16.5.2014
Mgr. Martinu Heřmánkovi, advokátu advokátní kanceláře Heřmánek & Černý
advokátní kancelář, s.r.o., ev. č. ČAK 12632, se sídlem Dřevná 382/2, PSČ 128 00,
Praha 2, zajistit podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže č. j.: ÚOHS -S716/2013/VZ-10350/2014/512/IHI ze dne 16. 5. 2014.
Termín: ve lhůtě pro podání rozkladu.

507/2014

Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně
informovat odbor investic a správy nemovitého majetku o usnesení rady města.
T: ihned

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení:
942/2013

Memorandum spolupráce J-O-S (J (Ještěd) – O (Oybin) – S (Sněžka))
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, vytvořit v návrhu rozpočtu 2014
položku „projekt J-O-S administrace“ ve výši 30.000,- Kč
T: 30.11.2013

362/2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt „Pavilon leknínů Botanické
zahrady Liberec“
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
zajistit uzavření příslušného dodatku.
T: 04/2014

259/2014

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Centrum aktivního
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odpočinku Lidové sady“
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit
uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem UNISTAV, a.s., IČ: 00531766
se sídlem Příkop 6, 604 33 Brno.
T: neprodleně

179/2014

Lesní informační středisko
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,
předložit radě města návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projekčních
prací ul. U Koupaliště.
T: 03/2014

233/2014

Vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení - Správa bytových
domů
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit
odeslání rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče dle schváleného usnesení.
T: neodkladně

376/2014

Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu
města Liberec k projednání.
T: duben 2014

25/2014

Návrh na zajištění podkladů pro uzavření partnerství s polským městem
Zielona Góra (Zelená Hora)
Odboru sportu a cestovního ruchu zajistit podklady pro jednání rady města.

Průběžně jsou plněna usnesení:
496/2014

Realizace centralizovaného nákupu energií (el. energie a zemní plyn)
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, realizovat veškeré potřebné kroky, které
přispějí k bezproblémovému nákupu komodit el. energie a zemního plynu pro kalendářní
rok 2015, a to za co nejnižší ceny, podle aktuální burzovní poptávky.
Termín: ihned

Obsáhlý úkol s termínem průběžně, nový kontrolní termín: 09/2014

72/2014

Schválení záměru - MEMORANDUM - mezi Statutárním městem Liberec a
Libereckým krajem
Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou
integraci,
4. po schválení záměru v Zastupitelstvech SML a LK dopracovat znění memoranda
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s právními odděleními SML a LK a předložit znovu Radě města SML.
Termín: květen 2014

Liberecký kraj zatím nedopracoval znění memoranda, nový kontrolní termín: 09/2014

420/2014

Pracovní skupina pro místní Agendu 21
Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, svolat první jednání pracovní
skupiny, kde bude schválen jednací řád.

Ing. P. Tvrdíková, manažer oddělení rozvojové koncepce, připravuje podklady, nový
kontrolní termín: 07/2014

421/2014

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - systém řídící kontroly
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit
uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.
T: 05/2014

Průběžně plněno – posuzuje právní odbor 07/14

370/2014

Smlouvy o výpůjčce vybavení mezi SML a základními školami
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření smluv o výpůjčce
vybavení s výše uvedenými příspěvkovými organizacemi.
Termín: 05/2014

Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 07/2014

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,
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

Body 2.+ 3. – budou splněny do 30.6.2014, nový kontrolní termín: 06/2014

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

Bod 2.– bude splněn do 30.6.2014, nový kontrolní termín: 06/2014

812/2013

Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci - úprava termínů
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
2. zajistit vypořádání připomínek z projednání „Návrhu obnovy lipové aleje na tř.
Masarykova v Liberci“ s veřejností a předložit projekt na jednání rady města.
Kontrolní termín: 05/2014

Podána žádost o dotaci, nový kontrolní termín: 09/2014

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

Probíhá realizace, nový kontrolní termín: 07/2014

504/2014

„Oprava ul. Aloisina výšina“
Návrh vyhlášení výběrového řízení - zajištění technického dozoru investora
Davidovi Novotnému, vedoucí odboru správy veřejného majetku,
1. 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

Probíhá výběrové řízení, nový kontrolní termín: 06/2014

505/2014

Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a Ježkova
Výběr technického dozoru investora
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. 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

Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 06/2014

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
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Plněno průběžně, nový kontrolní termín: 06/2014

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

Probíhá výběrové řízení, nový kontrolní termín: 06/2014

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení:
74/2014

Zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika
ubytoven
náměstkovi Kamilu Janu Svobodovi, aby:
2. připravit návrh harmonogramu koordinačních setkání institucí, které se působením
ubytoven a skupinou obyvatel využívajících jejich služeb pravidelně věnují
termín: (02/2014)
3. prověřit možnost vytvoření instituce, která by byla obdobou potravinové banky a
nabízela nábytek a vybavení domácností rodinám, které opouštějí ubytovny a
poskytovala jim nábytek a další vybavení zdarma či za symbolickou cenu (tzv.
nábytková banka)
termín: (03/2014)
4. připravit harmonogram přípravy a vzniku koncepce tzv. prostupného bydlení a
zajistil pro její vznik potřebné podmínky
termín: (02/2014)

Kontinuálně se pokračuje v plnění, nový kontrolní termín: 09/2014

444/2013 Projekt „Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci,
včetně návrhu etapizace obnovy“
1. zajistit vypsání výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace
dopravního řešení včetně realizace projektové dokumentace celé komunikace
Masarykova úseku cyklostezky, který je dán generelem cyklostezek.
T: ihned

PROBÍHÁ. Na základě výběrového řízení zpracovává projektant pro OHA dopravně
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inženýrskou studii řešení uličního prostoru Masarykova. Studie navrhuje nové
uspořádání Masarykovy ulice v úseku Vítězná – Fibichova s důrazem na vytvoření
bezpečného prostoru pro pohyb cyklistů a pěších. Termín ukončení: srpen 2014 , nový
kontrolní termín: 09/2014

206/2014 Oprava ul. Aloisina výšina
Výběr zhotovitele stavby
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ul. Aloisina
výšina“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného
uchazeče
Termín: duben 2014

Probíhá výběrové řízení, nový kontrolní termín: 06/2014

729/2013 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

Projednáno valnou hromadou TSML, a.s., TSML, a.s., navrhuje další postup, nový
kontrolní termín: 06/2014

318/2013 Záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních
trhů a restaurace Rybářská Bašta
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. 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

Bude projednáno na 12.RM 2014, nový kontrolní termín: 06/2014
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Částečně 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

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

451/2014 Divadlo F. X. Šaldy Liberec – oprava výtahů
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC – OPRAVA
VÝTAHŮ“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

452/2014 Naivní divadlo Liberec – oprava výtahu
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. 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

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

453/2014 MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení zahrad MŠ herními prvky
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „MŠ Malínek a MŠ Rosnička Liberec – vybavení zahrad MŠ
herními prvky“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III;
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

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
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

456/2014 ZŠ Kaplického 384, Liberec - Doubí – rekonstrukce dlážděné pojízdné
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plochy
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Kaplického 384, Liberec - Doubí – rekonstrukce
dlážděné pojízdné plochy“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

457/2014 ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do
kanalizace
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec 13 – výměna lapolu
a napojení do kanalizace “ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

458/2014 ZŠ Liberec - ul. U Školy - oprava parketových a PVC podlah v učebnách
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec – ul. U Školy – oprava parketových a PVC
podlah v učebnách“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu III.
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

459/2014 ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně
Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,
1. zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na
dodavatele akce s názvem „ZŠ Liberec – ul. U Školy – rekonstrukce školní kuchyně“
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV.
T: 05/2014

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

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

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014
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232/2014 ZŠ 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

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

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
T: 05/2014

3.

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

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

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

Splněno částečně - Bude splněno do 30.6.2014

Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování:
474/2014 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť
při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“
Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit
podpis příslušného dodatku.
T: 05/2014

Na 11.RM 2014 usnesení revokováno – nové usn. č. 549/2014, kde je úkol pro Mgr.
Audyho s jiným termínem.
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358/2014 Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního
města Liberec
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,
1.
2.
8.

uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou
s Říhovou Věrou, sestrami Čvančarovými, Brandovou Marií,
náhradníky: manželé Bělinovi Jiří a Halina
uzavřít nájemní smlouvu a pokyny na byty zvláštního určení bezbariérové –
upravitelné s Nožičkovou Renatou,
náhradník: Venosová Jolana Drbohlavem Kamilem,
vystavit pokyn k uzavření nájemní smlouvy s věcně usměrňovaným nájemným s
Bartošovou Monikou, Grundzovou Evou
T: 31. května 2014

č. 3 – 4 splněno částečně (odmítnutí bytu – sestry Čvančarovi, p. Nožičková, p.
Venosová), č. 8 splněno částečně (p. Grundzová byt odmítla)

Z prodloužených termínů jsou navržená pro vypuštění ze sledování usnesení:
241/2014 Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2014
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek ke smlouvě
o dílo č. TSML 33/06 a předložit jej radě města ke schválení
T: 04/2014

Revokováno usn. č. 391/2014 na 9.RM 2014

160/2014 Rumjancevova - úprava vnitrobloku
Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
4. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem
právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených
nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rumjancevova úprava vnitrobloku“
Termín: 04/2013

Zrušeno usnesením č. 393/2014 na 9.RM 2014
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