
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 

 

Zpracoval: Kateřina Břachová, organizační oddělení 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení 

  

Schválil: tajemník MML Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

   

Projednáno: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Poznámka: - 

Předkládá: 
Tibor Batthyány, v. r. 
primátor města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  
předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015. 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
v předložené zprávě. 
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Důvodová zpráva 

Zastupitelstvu města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení zastupitelstva 
města, tento přehled byl předložen Radě města Liberce formou informace. 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci leden, únor, březen 2015 

 

V měsíci  l e d n u  2015  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

3/2015 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

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

T: neprodleně 
 

4/2015 Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků pro ČEZ 

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

T: neprodleně 
 

5/2015 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

T: neprodleně 

 
6/2015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků 

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

T: neprodleně 
 

7/2015 Majetkoprávní operace - Záměr nabytí nemovitosti 

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

T: neprodleně 
 

9/2015 Revokace usnesení ZM č. 89/ 2013 a č. 15/2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zařadit každoročně schválené finanční prostředky do rozpočtu města a vypracovat 
materiál, který bude koncepčně řešit oblast dotačních fondů města.  

T: průběžně 
 

10/2015 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 
2015 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na 
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rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015. 

T: neprodleně 
 

11/2015 Uzavření Dohody o prominutí dluhu a vyrovnání nákladů na znalecký 
posudek a nákladů soudního řízení mezi ČR - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a statutárním městem Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat Dohodu o prominutí dluhu a o vyrovnání nákladů na znalecký posudek a 
nákladů soudního řízení včetně doložky ve smyslu ust. § 41 zákona o obcích. 

T: neprodleně 
 

13/2015 Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20.000,- Kč 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20.000,- Kč v celkové částce 
84.782,- Kč z důvodů úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 
 

16/2015 Vydání 52b. změny Územního plánu města Liberce 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
1. aby zajistila oznámení o vydání 52b. změny Územního plánu města Liberce ve 

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

plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.  

T: neprodleně 
 

26/2015 Zřízení Výboru pro rozvoj a územní plánování 

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zajistit prostřednictvím organizačního oddělení jmenování zvoleného předsedy a 
členů výboru. 

T: neprodleně 
 

2. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit jmenování tajemníka výboru. 

T: neprodleně 
 

27/2015 Výměna člena ve Finančním výboru 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zajistit prostřednictvím organizačního oddělení jmenování Ing. Petra Červy, Ph.D. 

T: neprodleně 
 

30/2015 Schválení zástupce statutárního města Liberec do řídícího výboru 
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projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
informovat ředitele Krajské nemocnice Liberec o jmenování zástupce města v 
Řídícím výboru projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“. 

T: bezodkladně 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

42/2013 Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51., 52. B, 55. A 
56. 

Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování změn č. 51., 52. B, 56. B Územního 
plánu města Liberec. 

T: neprodleně 
 

45/2014 Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, zodpovědnému politikovi projektu, a Pavlíně Prášilové, 
koordinátorce projektu, 
realizovat všechny potřebné kroky k naplňování Plánu zlepšování místní Agendy 21. 

 

243/2014 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schváleným usnesením. 

T: neprodleně 
 

257/2014 Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec - 
příloha k projektovým záměrům rozvoje výukových kapacit základních 
a mateřských škol 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
při přípravě rozpočtu města na rok 2015 počítat s finančními prostředky nutnými 
k financování spoluúčasti v rámci investičních akcí při navyšování kapacit škol v 
souladu s předloženým věcným záměrem a s projektovými záměry předkládanými 
na MŠMT v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních 
škol 8 zřizovaných územně samosprávnými celky“ 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

17/2015 Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení 71. změny Územního 
plánu města Liberec 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
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zajistit následné kroky v procesu pořízení 71. A změny Územního plánu města 
Liberec. 

T: neprodleně 

Plněno průběžně – pořizovatel čeká na dokumentaci pro veřejné projednání, bude vypsáno 
veřejné projednání 

Nový kontrolní termín: 09/2015 

 

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

213/2014 Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, 
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec, p. o. předat řediteli příspěvkové organizace. 

T: neprodleně 

Částečně splněno – na podpisu u primátora 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
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V měsíci ú n o r u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

249/2014 Dokumenty systému korporátního řízení 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
informovat radu města o pokračování v realizaci projektu. 

T: 2/2015 
 

2/2015 Imobilien 

Lukáši Pohankovi, starostovi Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, a 
Tiboru Batthyánymu, primátorovi statutárního města Liberec, podepsat dohodu o 
narovnání. 

 

12/2015 Zrušení záměru prodeje TSML, a. s. 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
informovat o usnesení zastupitelstva představenstvo společnosti Technické služby 
města Liberce, a. s.  

T: 02/2015 
 

14/2015 Žádost o uzavření dohody o splátkách 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
uzavřít dohodu o splátkách na dlužnou částku ve výši 20.985,- Kč s lhůtou splatnosti 
21 měsíců s paní Danou Bílou, nar. 8. 2. 1966, bytem Klášterského 254/13, Liberec. 

T: únor 2015 
 

19/2015 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ 
Sokolovská – rekonstrukce“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.  

T: únor 2015 
 

20/2015 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.  

T: únor 2015 
 

21/2015 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.  
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T: únor 2015 
 

22/2015 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na „IPRM 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: únor 2015 
 

23/2015 Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný 
plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy.  

T: únor 2015 
 

25/2015 Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v 
ORP Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 

T: 2/2015 
 

36/2015 Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České 
spořitelny, a. s. – Dodatek č. 5 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat Dodatek č. 5 ke smlouvě. 

T: neprodleně 
 

40/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemku 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně 

 
41/2015 Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními 
operacemi 

T: neprodleně 
 

42/2015 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně 
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43/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – výkup pozemku ul. 
Kubelíkova 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně 
 

46/2015 Odvolání zástupce statutárního města Liberec z revizní komise o. s. 
„Zachraňme kino Varšava“ a jmenování nového zástupce na uvolněnou 
pozici 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zajistit jmenování Ing. Květy Vinklátové do revizní komise o. s. „Zachraňme kino 
Varšava“ 

T: neprodleně 
 

48/2015 Návrh jednacího řádu kontrolního výboru 

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, 
seznámit členy kontrolního výboru s jeho zněním a ve spolupráci s tajemnicí výboru 
zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách města. 

T: ihned 
 

55/2015 Ukončení pořizování 77. změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora a určené zastupitelce, 
informovat pořizovatele. 

T: ihned 
 

57/2015 Úprava Pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku pro poskytovatele 
služeb v sociální oblasti na období r. 2015 - 2016 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora, 
zajistit zveřejnění Pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na webových 
stránkách SML. 

T: neprodleně 

 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

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

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních 
prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při 
sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

T: 31. 12. 2014 
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169/2014 Podnět k pořízení 77. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 
77/1 

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

Liberec. 

T: neprodleně 
 

204/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o 
poskytnutí dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“ 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních 
prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při 
sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

T: 31. 12. 2014 
 

241/2014 Majetkoprávní operace - Směny pozemků 

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

T: neprodleně 
 

244/2014 Komunální dluhopis - varianty přefinancování 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu 
města potřebnou smluvní dokumentaci, do 30. 11. 2014. 

 

254/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání 
nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ 

primátorovi města, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

T: 10/2014 
 

298/2014 Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační 
smlouvy. 

T: neprodleně 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 
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24/2015 Schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci 
„Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním městě 
Liberec“ 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města zajistit potvrzení příslušných 
dokladů pro uvolnění dotace. 

T: 02/2015 
Plněno průběžně – čekání na ověřený podpis primátora 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

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

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

T: neprodleně 

Plněno průběžně – pořizovatel čeká na dokumentaci pro veřejné projednání, bude vypsáno 
veřejné projednání 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

167/2014 Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 75/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva 
2. zajistit následné kroky v procesu pořizování 75. změny Územního plánu města 

Liberec. 

T: neprodleně 

Plněno průběžně – investor zpracovává územní studii, která prověří možnost umístění 
hiporehabilitačního centra a bude podkladem pro změnu 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

204/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 
dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“ 

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

T: dle podmínek dotace 
Plněno průběžně 

Nový kontrolní termín: 04/2015 
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V měsíci b ř e z n u 2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

35/2015 Dodatek č. 1 ke Směnečnému programu poskytovanému Českou spořitelnou, 
a. s. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,  
1. podepsat veškerou Dokumentaci programu, zejména: 
a) podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o směnečném programu, jež je přílohou č. 1 tohoto 

usnesení 
b) podepisovat příslušné směnky v rámci Smlouvy o směnečném programu; 
c) podepsat Smlouvu o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, jež je 

přílohou č. 2 tohoto usnesení; 
 

2. podepsat nákupní příkaz a případně další dokumenty k uskutečnění nákupu Komunálního 
dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 v objemu 97 ks 
(počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném dluhopisu 
167/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za cenu 970 
mil. Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního kuponu. 

T: 6. 3. 2015 
 

39/2015 Vyvěšení tibetské vlajky k příležitosti Dne Tibetu 10. března 2015 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015. 

 

44/2015 Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy – činnost Jednotného 
kontaktního místa v roce 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit zařazení příslušné poskytnuté dotace v celkové výši 300.000,- Kč do nejbližšího 
rozpočtového opatření. 

T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
 

45/2015 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR na zabezpečení 
skenování při potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit příslušnou poskytovanou dotaci v celkové výši 36.300,- Kč zařadit do nejbližšího 
rozpočtového opatření pro odbor informatiky a řízení procesů. 

T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
 

56/2015 Příspěvek na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů působících na území města Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sociálních věcí pro rok 2015 částku 
ve výši 936.000,- Kč a zajistit uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám. 

T: březen 2015 
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59/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015. 

T: neprodleně 
 

60/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Peněžní fondy statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015. 

T: neprodleně 
 

61/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015. 

T: neprodleně 
 

63/2015 Zřízení Osadního výboru Janův Důl 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi. 

T: ihned 
 

66/2015 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních 
služeb a Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury a sociálních služeb 
– provozní příspěvek 

1. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podepsání a vydání pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 

T: neprodleně 
 

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit, aby při poskytování vyrovnávací 
platby bylo postupováno v souladu s „Pravidly pro poskytování vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury, zdravotních a 
sociálních služeb – provozní příspěvek“ dle přílohy č. 2 

T: průběžně 
 

69/2015 Jmenování členů správní rady Ekofondu SML, Fondu prevence SML, Fondu 
pro partnerskou spolupráci SML, Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
SML, Fondu zdraví SML, Kulturního fondu SML a Sportovního fondu SML

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zajistit jmenování členů správní rady Ekofondu SML, Fondu prevence SML, Fondu pro 
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partnerskou spolupráci SML, Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML, Fondu 
zdraví SML, Kulturního fondu SML a Sportovního fondu SML 

T: neprodleně 
 

71/2015 Úprava "Zásad prodeje nemovitostí" a "Zásad prodeje pozemků" 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit zveřejnění schválených dokumentů na webu města. 

T: neprodleně 
 

79/2015 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna "Lidové 
sady" za rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace. 

T: březen 2015 
 

80/2015 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci za rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace. 

T: březen 2015 
 

86/2015 Pravidla pro posuzování žádostí o prominutí úroků a poplatků z prodlení 
vzniklých z pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor v domech s byty 
ve vlastnictví Statutárního města Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit, aby při vyřizování žádostí bylo postupováno podle pravidel 

T: neprodleně 
 

87/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Festivalové dny dětské knihy v Liberci 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Sdružením pro 
veletrhy dětské knihy v Liberci dle přílohy č. 2. 

T: neprodleně 
 

88/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Ostašovské poutní slavnosti 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Spolkem přátel 
Ostašova dle přílohy č. 3. 

T: neprodleně 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

44/2013 Odpis nákladu za havárii na vodovodu 

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

242/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

T: neprodleně 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

230/2014 Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č. 79/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 79. změny Územního plánu města Liberec. 

T: neprodleně 

Průběžně plněno – pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání 

Nový kontrolní termín: 09/2015 

 
50/2015 Záměr zřízení Fondu rozvoje statutárního města Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
1. zřízení pracovní skupiny složené ze zastupitelů všech zastupitelských klubů 
2. po zapracování připomínek, předložit konečný návrh na zřízení fondu rozvoje SML 

včetně statutu a pravidel čerpání k projednání radě města, výboru pro rozvoj 
a územní plánování, finančnímu výboru a posléze ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 26. 3. 2015 
Průběžně plněno 

Nový kontrolní termín: 04/2015 
 

66/2015 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro 
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních 
služeb a Pravidla pro poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury a sociálních služeb 
– provozní příspěvek 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit, aby při poskytování vyrovnávací 
platby bylo postupováno v souladu s „Pravidly pro poskytování vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury, zdravotních 
a sociálních služeb – provozní příspěvek“ dle přílohy č. 2 

T: průběžně 
Průběžně plněno 

Nový kontrolní termín: 04/2015 
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81/2015 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: neprodleně 
Průběžně plněno – čekání na podpis druhé strany 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

43/2013 Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního 

plánu města Liberec a zařazení podnětů do strategické změny č. 71 

Územního plánu města Liberec 

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

T: neprodleně 

Průběžně plněno – pořizovatel čeká na dokumentaci pro veřejné projednání, bude vypsáno 
veřejné projednání 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

166/2013 Schválení návrhu zadání 71. Změny Územního plánu města Liberec 

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

T: neprodleně 

Průběžně plněno – pořizovatel čeká na dokumentaci pro veřejné projednání, bude vypsáno 
veřejné projednání 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

230/2014 Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec - podnět č.79/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 79. změny Územního plánu města Liberec. 

T: neprodleně 

Průběžně plněno – pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

Částečně jsou splněna usnesení: 
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8/2015 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Starý Harcov a Vesec u Liberce 
SVS, a. s. 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
po schválení prodeje vodohospodářských staveb v k. ú. Starý Harcov (ul. Na Skřivanech) 
a v k. ú. Vesec u Liberce (ul. U Střediska) zastupitelstvem města, zajistit uzavření 
příslušných kupních smluv s SVS, a. s. 

T: 03/2015 

Částečně splněno – revokace usnesení v ZM 4/2015 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

51/2015 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/11/0095 – U Lesíčka 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu. 

T: 03/2015 

Částečně splněno – čeká se na podpis žadatelů 

Nový kontrolní termín: 07/2015 
 

 


