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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 

dubnu 2015 

V měsíci   d u b n u  2015  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
32/2015 Vypsání zadávacího řízení na poskytnutí investičního revolvingového 

úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo 
jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
řízení 

T: 04/2015 

 
88/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Nové řadové domy – 

Bosenská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
zajistit podpisy všech účastněných stran výše uvedeného dokumentu 

T: 04/2015 

 
91/2015 Zajištění stavebních dozorů a koordinátorů BOZP na staveništích na 

akcích realizovaných odborem správy veřejného majetku 

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
v souladu se schválenou variantou zajistit pro činnost koordinátora BOZP  
nezbytný software – pomůcku pro koordinátora BOZP spočívající v databázi rizik 
a pomůcky pro vytvoření plánu BOZP 

T: 04/2015 

 
174/2015 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2015, kterou 

se mění 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. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit upravený harmonogram 

T: 7. RM 

 
214/2015 "Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje" 

Popis principů a pravidel 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně seznámit společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
a.s. se stručným popisem principů a pravidel Integrovaného dopravního systému 
Libereckého kraje včetně podání písemné žádosti o součinnost a zpřístupnění dat 
pro zpracování analýzy ekonomických dopadů zavedení systému IDOL ve 
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společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. 

T: 04/2015 

 
215/2015 Žádost sdělení záměrů projektů zasahujících do silnic II. a III. třídy 

Libereckého kraje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat žadatele o přijatém usnesení rady města a níže uvedených projektech, 
které jsou připravovány, nebo se plánuje jejích příprava 
Hejnická – zřízení chodníku a cyklostezky 
Kateřinská – zřízení chodníku a odvodnění komunikace Nad Pianovkou 
Kunratická – zřízení jednostranného chodníku a odvodnění 
Letka – úprava SSZ křižovatky a zřízení přechodu pro chodce 
Sokolská – zřízení Přechodu u Malého divadla 
Sokolská – křižovatka Chrastavská – zřízení okružní křižovatky (u Benziny) 
Sokolská – možnost zřízení kruhového objezdu při napojení komunikace Pastýřská 
– objezd centra města 

T: 04/2015 

 
216/2015 Správní rada smutečního fondu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
seznámit členy správní rady s rozhodnutím rady města 

T: duben 2015 

 
232/2015 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. dubna 2015

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
v souvislosti se změnou Organizačního řádu a změnou celkového počtu 
zaměstnanců předložit nejbližšímu zasedání zastupitelstva města návrh na 
rozpočtové opatření, jehož předmětem je navýšení rozpočtu ve výši dle této 
důvodové zprávy 

T: do 30. 4. 2015 

 
233/2015 Jmenování vedoucího odboru ekologie a veřejného prostoru 

Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování nové vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru podle 
zákona 

 
234/2015 Jmenování vedoucího Odboru majetkové správy Magistrátu města 

Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování nového vedoucího odboru majetkové správy podle zákona 

 
239/2015 Projekt „Asistent městské policie“ 

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
požádat úřad práce o finanční podporu projektu a podepsat příslušné smlouvy 

T: neprodleně 
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240/2015 Schválení nové smlouvy na nájem prostor služebny MP v Liberci – 
Staré Pavlovice, ulice Letná 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
uzavřít nájemní smlouvu 

T: k 30. 4. 2015 
 

242/2015 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v 
likvidaci" pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2014 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" 
s výsledkem rozhodnutí rady měst 

T: 30. 4. 2015 
 

243/2015 Podklady k závěrečnému účtu statutárního města Liberec za rok 2014 
ze společností založených statutárním městem Liberec 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
vyzvat společnosti DPMLJ a.s., TSML a.s., SAJ a.s., LIS a.s. a SAL s.r.o. k tomu, 
aby předložili podklady ke zpracování závěrečného účtu SML za rok 2014 (účetní 
závěrky za rok 2014 a návrhy na rozdělení zisku) do 15. 4. 2015 

T: neprodleně 

 
244/2015 Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Delfínek", 

Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy 

T: ihned 

 
247/2015 Žádost o souhlas s nabytím majetku a čerpáním investičního fondu 

Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace v roce 2015 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 

 
248/2015 Prodej kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - 

změna usnesení 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na změnu usnesení ZM č. 8/2015, bod 1. ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 4/2015 

 
251/2015 Návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 

81/1 
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Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit předložení návrhu č. 81/1 uvedeného v 81. změně územního plánu města 
Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec 

T: do 30. 4. 2015 

 
252/2015 Petice za vyslovení nesouhlasu s navrhovanou územní studií 

Vyhlídková - Dlouhomostecká 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, 
vyřídit petici jako námitku k územní studii Vyhlídková – Dlouhomostecká 
a informovat zástupce petičního výboru ve znění přílohy č. 1 

T: neprodleně 

 
253/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 

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

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat vydané rozhodnutí 

T: neprodleně 
 

254/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat vydané rozhodnutí 

T: neprodleně 
 

255/2015 Revitalizace Soukenného náměstí 

Reklamace díla - poruch dlažby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Zajistit opětovné vytknutí vady díla poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm 
zhotoviteli díla „Revitalizace Soukenného náměstí“ společnosti SYNER s.r.o., 

T: bez zbytečného odkladu 

 
256/2015 Oprava kremačních pecí 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
informovat zástupce společnosti Likrem s. r. o., nájemce krematoria o přijatém 
usnesení rady města a vydat souhlas s opravou kremačních pecí dle specifikace 
v schvalovací části usnesení rady města 

T: bez zbytečného odkladu 

 
257/2015 Pronájem míst pro hrobku 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
postupovat v souladu s přijatým usnesením 

T: neprodleně 

 
258/2015 Žádost SVJ Sosnová 466-477 o zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. 
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Starý Harcov do Operačního plánu zimní údržby 

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

T: 04/2015 
 

260/2015 Hromadný podnět občanů lokalita Javorová - Lesní 

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

T: 04/2015 

 
261/2015 Hromadný podnět občanů na zřízení chodníku podél silnice Hejnická 

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

T: 04/2015 

 
262/2015 Záměr směny pozemků - Ke sportovnímu areálu, Vesec 

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

T: 04/2015 

 
263/2015 Plán údržby zastávek a čekáren na období leden - červen 2015 

společností DPMLJ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Informovat žadatele – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. o 
přijatém usnesení rady města, 

T: 04/2015 

 
267/2015 Schválení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu 

SML v roce 2015 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému funkcí vedoucí odboru ekologie a veřejného 
prostoru 
zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o dotace na úřední desce magistrátu 
a na webu města Liberce 

T: neprodleně 

 
268/2015 Udělení výjimky a vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby "Vizuální identita pro Liberec" 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit potřebné kroky k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu 
na služby „Vizuální identita pro Liberec“. 

T: neprodleně 

 
270/2015 Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu 

IOP 09 „Otevřené město Liberec", č. projektu: 
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CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
1. podepsat předložené dokumenty – přílohu č. 5 a 6 (tj. Oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky) 
2. zajistit jejich odeslání a zveřejnění a následně uzavřít příslušné smlouvy (tj. 

Smlouva o dílo, Servisní smlouva) s vybraným (vítězným) uchazečem – 
Liberecká IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131) za nabídkovou 
cenu 19.107319,10 Kč bez DPH. 

T: neprodleně 
 

272/2015 Vypsání veřejné zakázky "Poskytování telekomunikačních služeb - 
mobilní služby sítí elektronických komunikací" 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat veškeré dokumenty 
související se zahájením zadávacího řízení po uzavření smlouvy o 
centralizovaném zadávání předmětné zakázky 

T: bez zbytečného odkladu 

 
274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města 

Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 30. 4. 2015 ke schválení. 

 
275/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) statutárního města Liberec na rok 

2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č.2B) statutárního města Liberec na rok 
2015 zastupitelstvu města dne 30. 4. 2015 ke schválení. 

 
276/2015 Výsledky veřejné zakázky - Poskytnutí revolvingového investičního 

úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo 
jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
podepsat veškeré dokumenty spojené s výsledky veřejné zakázky a předložit 
Smlouvu o revolvingovém úvěru z vítězné nabídky ke schválení v zastupitelstvu 
města 

T: 30. 4. 2015 
 

278/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 
279/2015 Majetkoprávní opera – Záměr prodeje pozemků 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města 
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T: 30. 4. 2015 

 
280/2015 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 
281/2015 Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodloužení lhůty k podpisu 

kupní smlouvy 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 
282/2015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 

 
283/2015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv. 

T: neodkladně 

 
284/2015 Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně 

 
285/2015 Majetkoprávní operace - Ukončení nájemních smluv dohodou 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit ukončení nájemních smluv dohodou 

T: neodkladně 

 
286/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle 
schválených usnesení 

T: neodkladně 

 
287/2015 Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle 
schválených usnesení 
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T: neodkladně 

 
288/2015 Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 

 
289/2015 Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Sluníčko", 

Liberec, Bezová 274/01, příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 

 
290/2015 Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy, Liberec, 

Matoušova 468/12, příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 
 

291/2015 Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Rolnička", 
Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 

 
292/2015 Návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", 

Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 

 
293/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 

poskytnutí na spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí 
"Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám 
s dětmi v Libereckém kraji" 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 30. 4. 2015 

 
294/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 

poskytnutí na úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku 
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Českého červeného kříže Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 30. 4. 2015 

 
295/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 

poskytnutí na úhradu části nákladů činnosti Potravinové banky 
Liberec, o. s. 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: 30. 4. 2015 

 
297/2015 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytů ve vlastnictví statutárního 

města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
zaslat výpovědi z nájmu uvedeným uživatelům. 

T: duben 2015 

 
298/2015 Žádost Salimy Raupovny Kadirové o odpuštění dluhu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
zajistit odpis dluhu ve výši 15 167 Kč a informovat o odpuštění dluhu žadatelku 

T: duben 2015 

 
299/2015 Žádost spolku "Liberecké fórum" o odpuštění dluhu 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit žádost této organizace do zastupitelstva města Liberec k projednání 

T: 30. 4. 2015 

 
300/2015 Stanovisko SML k záměru založení nové soukromé základní školy 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 
zajistit podpis a předání stanoviska Ing. Bc. Janě Kunstové, jednatelce Mateřské 
školy září s. r. o., Malý Cíp 61, Liberec 15. 

T: neprodleně 

 
301/2015 Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol 

Doubí o. s. 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh záměru výkupu nemovitostí ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 04/2015 
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302/2015 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 195/2015 – změna zástupce 
v Regionální stálé konferenci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit schválení zástupce nositele  IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 
v Regionální stálé konferenci  zastupitelstvu města  

T: 4/2015 

 
303/2015 Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna 

„Lidové sady“ a Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města. 

T: 30. 4. 2015 

 
304/2015 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

1. Návrh úpravy statutu ŘV IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

2. Návrh úpravy smlouvy o spolupráci při výkonu činností 
souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec – Jablonec nad 
Nisou 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh statutu a návrh smlouvy ke schválení zastupitelstvu města 

T: 4/2015 

 
305/2015 MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov a 

následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 4/2015 

 
306/2015 Vyjádření města k aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zaslat odpověď Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

T: ihned 

 
307/2015 Úprava směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zveřejnit Směrnici č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec a seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 

T: ihned 
 

313/2015 Žádost Věry Fořtové o prominutí ceny za zřízení služebnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce 
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T: 04/2015 
2. a postupovat v souladu s přijatým usnesením 

T: 04/2015 
 

315/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit předložení materiálu do Zastupitelstva města Liberec 

T: 30. 4. 2015 
 

316/2015 Zřízení Fondu rozvoje 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: duben 2015 
 

318/2015 Forum Liberec s.r.o. - peněžitý dar na podporu pořádání Farmářských 
trhů v Liberci 

Mgr. Jan Korytář, náměstkovi primátora, 
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 30. 4. 2015 
 

319/2015 Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů 

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
zajistit uzavření smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů s Národní 
knihovnou České republiky. 

T: neprodleně 
 

320/2015 Žádost o povolení použití znaku města - Rillich 

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
vyrozumět žadatele o přijatém usnesení rady města. 

T: neprodleně 
 

321/2015 Žádost o povolení použití znaku města - Aqua klub Liberec 

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
vyrozumět žadatele o přijatém usnesení rady města. 

T: neprodleně 
 

323/2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o 
poskytnutí dotace) - projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec", č. 
projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva přijetí změnového 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Otevřené město“, dle studie 
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proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno. 

T: 30. 4. 2015 
 

329/2015 „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina“ – podání žaloby na Regionální radu regionu soudržnosti 
Severovýchod 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit podání žaloby na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod, 

se sídlem: Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové, IČ: 75082721 

T: 24. 4. 2015 
2. zajistit podpis plné moci pro Mgr. Jana Dáňu, advokáta; Advokátní kancelář 

Dáňa, Pergl a partneři, se sídlem Na Ořechovce 580/4, Praha 6, IČ 14767643 

T: 24. 4. 2015 
 

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
625/2013 Architektonicko-urbanistické studie Nerudova nám. a Sokolovského 

nám. Zadání studentských prací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Zajistit projednání získaných studentských prací projektu „Nerudovo nám. – 
památník“ v radě architektů SML, v kulturní a památkové komisi, v NPÚ, v ZPPP 
a předložit radě města ke schválení nejvhodnější variantu 

T: duben 2014 
Zajistit projednání získaných studentských prací projektu „Sokolovské nám. II“ v 
radě 
architektů SML, v kulturní a památkové komisi, v NPÚ, v ZPPP a předložit radě 
města 
ke schválení nejvhodnější variantu. 

T: duben 2014 

 
961/2014 Vypracování revizního znaleckého posudku k určení výše majetkové 

újmy, která společnosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla 
v důsledku darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy 
statutárnímu městu Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
vypracování 
revizního posudku k určení výše majetkové újmy, která společnosti Technické 
služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého majetku 
tvořícího hřbitovy statutárnímu městu Liberec a po zpracování znaleckého posudku 
o tomto posudku vhodným způsobem informovat radu města a představenstvo 
společnosti Technické služby města Liberce, a. s. 

T: 11/2014 

 
84/2015 Převod hřbitovů do vlastnictví statuárního města Liberec 

Vypořádání časového rozlišení nájmů za hrobová místa související s 
převodem hřbitovů ze společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
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na statutární město Liberec 

Znalecký posudek společnosti EQUITA Consulting, s.r.o., ohledně 
výše újmy společnosti Technické služby města Liberce a.s. vzniklé v 
důsledku darování hřbitovů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, a Tomáši 
Kyselovi, náměstkovi primátora, 

1. zajistit projednání vypořádání částky časového rozlišení, která se vztahuje k 
nájmu hrobových míst do 1. 1. 2014 představenstvem společnosti Technické 
služby města Liberce, a. s., přičemž se navrhuje úhrada částky převodem 
finančních prostředků na bankovní účet statutárního města Liberec; 

2. projednat s Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou vypořádání 
časově rozlišeného nájemného týkajícího se hřbitovů v katastrálním území 
Vratislavice nad Nisou; 

3. písemně informovat představenstvo Technické služby města Liberce, a. s., 
o vyčíslení újmy vzniklé společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
v důsledku darování hřbitovů dle revizního znaleckého posudku společnosti 
EQUITA Consulting, s.r.o.; 

4. informovat představenstvo Technické služby města Liberce, a. s., o návrhu rady 
města vypořádat újmu vzniklou v důsledku darování hřbitovů snížením 
základního kapitálu společnosti Technické služby města Liberce, a. s. 

 
139/2015 SVS a.s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje stavby 

vodovodního řadu  v k. ú. Vesec u Liberce, ul. Holubova  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, 
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec 
a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. 

T: do 31. 03. 2015 

 
154/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Volnočasové 

plochy Liberec I.“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,  
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, za 
nabídkovou cenu 19,602.951,- Kč bez DPH. 

T: 3/2015 

 
157/2015 Majetkoprávní operace – MO Vratislavice nad Nisou 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem V. ke schválení zastupitelstvu 
města 

 
225/2015 Personální obsazení Komise pro veřejné zakázky a Sportovní komise 

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
zajistit jmenování členů komisí 

T: neprodleně 

 
226/2015 Personální obsazení Komise pro životní prostředí 
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Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru 
ekologie a veřejného prostoru, 
zajistit jmenování členů komise 

T: neprodleně 

 

 
Částečně jsou splněna usnesení: 
249/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na projekt "Sportovní centrum pro 

mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření předmětného dodatku ke Smlouvě o výpůjčce 

T: 4/2015 

 

Plněno částečně – v procesu schvalování (systém elektronické řídící kontroly) 

Nový kontrolní termín: 05/2015 
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Průběžně jsou plněna usnesení: 
3/2015 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,  
ve spolupráci s Ing. Filipem Galnorem, členem rady města, a příslušnou komisí 
rady města, provést revizi stávajících závazných podmínek pro přidělování 
vyhrazených parkovacích míst pro invalidy, připravit návrh na úpravu těchto 
závazných podmínek a předložit je radě města k projednání 

T: duben 2015 

 

Plněno průběžně – bude projednáno s humanitní komisí v květnu 2015 

Nový kontrolní termín: 06/2015 

 
23/2015 Parkovací systém ve městě v Liberci 

Variantní postupy dalšího provozu od 1. 1.2016 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu se schválenou variantou předložit radě města ke schválení další postupy 
k naplnění předmětného záměru ke schválení. 

T: 04/2015 

 

Plněno průběžně – bude dokončeno komplexní řešení a představeno RM v červnu 2015 

Nový kontrolní termín: 06/2015 

 
129/2015 VZMR - ZŠ Liberec - ul. U Školy - rekonstrukce školní kuchyně 

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

T: 4/2015 

 

Plněno průběžně – příprava smlouvy, čekání na podpis smlouvy 

Nový kontrolní termín: 06/2015 

 
239/2015 Projekt „Asistent městské policie“ 

1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
navýšit rozpočet městské policie o finanční prostředky dle důvodové zprávy 

T: neprodleně 
Plněno průběžně – budou součástí dalšího rozpočtového opatření po návrhu ze strany 
Městské policie 
Nový kontrolní termín: 06/2015 

 
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
realizovat celý projekt a využít asistenty strážníka pro činnosti zmíněné v důvodové 
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zprávě 

T: neprodleně 
Plněno průběžně – čeká se na souhlas Úřadu práce 

Nový kontrolní termín: 07/2015 
 

245/2015 Pravidla Rady města Liberec k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) 
na veřejném prostranství na území statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí,  
požádat odbor dopravy MML o povolení zvláštního užívání lokalit v Pravidlech 
uvedených na základě vydaného povolení zveřejnit Pravidla Rady města Liberec 
k pouličnímu vystupování (tzv. buskingu) na veřejném prostranství na území 
statutárního města Liberec na webových stránkách města 

T: neprodleně 
 

Plněno průběžně – čeká se na vyjádření odboru dopravy 
Nový kontrolní termín: 05/2015 
 

258/2015 Žádost SVJ Sosnová 466-477 o zařazení pozemku p. č. 553/3, k. ú. 
Starý Harcov do Operačního plánu zimní údržby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: průběžně 
 

Plněno průběžně – jednání s TSML 
Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

272/2015 Vypsání veřejné zakázky "Poskytování telekomunikačních služeb - 
mobilní služby sítí elektronických komunikací" 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné 
zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí 
elektronických komunikací“ 

T: bez zbytečného odkladu 

Plněno průběžně – provedeno vyhlášení veřejné zakázky, nyní běž zákonná lhůta pro 
zveřejnění zadávací dokumentace, vyhodnocení bude provedeno po uplynutí zákonné 
lhůty v červnu 2015 

Nový kontrolní termín: 07/2015 

 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit po vyhodnocení výše 

uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek 

T: bez zbytečného odkladu 
Plněno průběžně – vyhodnocení bude provedeno po uplynutí zákonné lhůty pro 
zveřejnění zadávací dokumentace a otevření obálek s nabídkami v červnu 2015 

Nový kontrolní termín: 07/2015 
 

316/2015 Zřízení Fondu rozvoje 
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
1. předložit odsouhlasený materiál k projednání Výboru pro rozvoj a územní 

plánování 
 
Plněno průběžně – bude předloženo na nejbližším zasedání výboru pro rozvoj a 
územní plánování 
Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

2. předložit odsouhlasený materiál k projednání Finančnímu výboru 

T: duben 2015 
Plněno průběžně – bude předloženo na nejbližším zasedání finančního výboru 
Nový kontrolní termín: 05/2015 
 

 
Nesplněna jsou usnesení: 
176/2015 Majetkoprávní operace - pacht pozemku 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedení odboru majetkové správy, 
zajistit úpravu pachtovní smlouvy ve spolupráci s Ing. Karolínou Hrbkovou 

 

Nesplněné usnesení – RM dne 5. 5. 2015 zruší toto usnesení, bude schváleno nové 
s novými podmínkami pachtu 

 

 


