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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
květnu 2015 

V měsíci  k v ě t n u  2015  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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 

 
864/2014 Sdružené investice s vlastníky IS na rok 2015 a výhled na rok 2016 

a 2017 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit dokončení zpracování projektových dokumentací na akce s plánovanou realizací 
stavby v roce 2015 

T: 05/2015 
 

965/2014 Obnova lipové aleje na Tř. Masarykova v Liberci – ošetření aleje 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
Pokračovat v přípravách na realizaci celkové obnovy aleje a zajištění finanční podpory ze 
strany SFŽP a místní občanské společnosti 

T: květen 2015 
Vypustit ze sledování – schůze 9. RM zrušila tento úkol 

 

137/2015 Schválení prvních výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotací 
z účelových fondů SML v roce 2015 - fondu prevence, fondu zdraví, 
fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, kulturního fondu a 
sportovního fondu 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit připravenost účelových fondů SML pro správce rozpočtových položek k čerpání 
finančních prostředků fondů na základě schválených dotací zastupiteli města 

T: květen 2015 
 

152/2015 Schválení první výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací 
z Fondu pro partnerskou spolupráci SML v roce 2015  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zajistit připravenost účelového fondu SML pro správce rozpočtové položky k čerpání 



finančních prostředků fondu na základě dotací schválených zastupiteli města 

T: květen 2015 
 

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

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
realizovat ustanovení nájemní smlouvy 

T: od 1. 5. 2015 
 

241/2015 Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 
Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, zajistit uzavření nájemní smlouvy 

 

246/2015 Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, prominutí dluhu a odpis pohledávky 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí 

1. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého 
standardu s Sentivanem Vladimírem do 31. 7. 2015, Bendíkovou Olgou do 31. 8. 2015, 
Vondráčkovou Naděždou do 31. 10. 2015, Diviškem Liborem do 30. 9. 2015 a Šedým 
Robertem do 31. 8. 2015 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s Pohlovou Jiřinou, Koblásovou Jarmilkou, Pěničkovou Olgou, Menclovou 
Libuší, Lašovou Jindřiškou, Novotnou Věrou, Novákovou Blankou, Hembalem Josefem, 
Lankem Jaroslavem, Blahoutovou Gertrudou, Fejfarovou Hanou, Patočkou Janem, 
Lufínkovou Bohumírou, Matlasem Josefem, Zárubovou Věnceslavou, Dofkem Janem, 
Böhmem Karlem, Nedomlelem Karlem, Vávrovou Irenou, Burešem Jaroslavem a 
Burešovou Vlastou, Pulchartem Mirkem a Pulchartovou Evou, Kovbem Vladimírem a 
Kovbovou Emilií. 

3. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby 
s Hladíkovou Danou do 30. 4. 2017, Müllerovou Libuší do 30. 4. 2017, Kněbortovou 
Annou do 30. 4. 2017, Hirschovou Janou do 30. 4. 2017, Součkovou Ivanou do 30. 4. 
2017, Změkovou Dominikou do 30. 6. 2017, Dlabovou Ivou do 30. 4. 2017, Dobiášovou 
Ivou do 31. 10. 2015, Chybíkovou Olgou do 31. 5. 2017, Vlasákem Alešem do 30. 4. 
2017, Motyčkovou Janou do 30. 4. 2017, Hemkovou Marikou do 30. 4. 2017, 
Badalcovou Janou do 30. 4. 2017, Stejskalovou Janou do 30. 4. 2017, Kalinovou 
Romanou do 30. 4. 2017, Změkovou Zdeňkou do 30. 4. 2017, Ing. Ježkem Aloisem do 
30. 4. 2017, Tylkovou Blankou do 31. 10. 2015, Ing. Fabiánem Lubomírem do 30. 4. 
2017, Zitkovou Michaelou do 31. 10. 2015, Kahlovou Radkou do 30. 4. 2017, 
Kubálkovou Ilonou do 28. 2. 2017, Pavlíčkem Petrem do 30. 4. 2017, Kratochvílovou 
Helenou do 30. 4. 2017, Pavlíčkovou Evou do 30. 4. 2017, Francovou Jaroslavou do 30. 
4. 2017, Vostrou Hanou do 30. 4. 2017, Hamplovou Stanislavou do 30. 4. 2017, 
Durdisovou Bohumírou do 30. 4. 2017, Demlovou Ivankou do 30. 4. 2017, Jakubcovou 
Ivou do 30. 4. 2017, Dietrichovou Danuší do 30. 4. 2017, Tomášovou Zdenkou do 30. 4. 
2017, Pakostovou Jozefínou do 30. 4. 2017, Drobnou Vendulkou do 31. 10. 2015, 
Přibylovou Kateřinou do 31. 10. 2015, Pelantovou Markétou do 30. 4. 2017, Nýdrlovou 
Doris do 30. 4. 2017, Jirsákovou Monikou do 30. 4. 2017, Žáryovou Marií do 30. 4. 
2017, Vyčítalem Jiřím do 30. 4. 2017, Hunkou Jiřím do 30. 4. 2016, Cubarscaia 
Valentinou do 30. 4. 2017, Sochorovou Michaelou do 30. 4. 2017, Ferdovou Blankou do 
31. 10. 2015, Knížovou Zdeňkou do 31. 10. 2015, Danihelovou Ivanou do 30. 4. 2017 
a Břízovou Katarínou do 30. 4. 2017. 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Poláčkovou Emilií, 
náhradník: Tancošová Kristina 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Kořínkovou Martou a Růžičkovou Lucií, 



náhradník pro oba byty: Valko Lukáš. 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt na půl cesty s Fokusem Liberec, o. p. s. 
7. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt služební s Trojanem Jaroslavem 

do 31. 12. 2016, informovat J. Trojana o prominutí dluhu a ve spolupráci s odborem 
ekonomiky zajistit odpis pohledávky včetně příslušenství v celkové částce 11.704,- Kč 
z důvodu specifikovaného v důvodové zprávě. 
uzavřít nájemní smlouvu na rekreační objekt s Babkou Jaromírem 

T: 5/2015 
 

255/2015 Revitalizace Soukenného náměstí 

Reklamace díla - poruch dlažby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit radě města Liberce ke 
schválení další postup v případě odmítnutí odstranění vady díla „Revitalizace 
Soukenného náměstí“ poruchy formátu dlažby 240 x 240 mm zhotovitelem společnosti 
SYNER s.r.o., 

T: květen 2015 
 

262/2015 Záměr směny pozemků - Ke sportovnímu areálu, Vesec 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Předat podnět k zahájení majetkoprávní operace odboru majetkové správy, 

T: 05/2015 
 

296/2015 Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, 

1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 
(dále jen DPS) s Raichem Jiřím, Tvrzským Jozefem, Zemlerovou Jenou a Zemlerem 
Rudolfem, náhradníci pro byty o velikosti 1+0: Stránská Alena, Pelc František, 
náhradníci pro byt o velikosti 1+1: Strnad Jaroslav a Strnadová Helena, Bureš Zdeněk 
a Burešová Miloslava, Raiminius Rainhold a Raiminiusová Zdeňka, 

2. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené 
osoby s Fantovou Blankou do 30. 6. 2017, Fialovou Vlastou do 30. 6. 2017 
a Hruškovou Jaroslavou do 30. 4. 2017, 

3. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy na byty v domě s věcně usměrňovaným 
nájemným se Zelenkovou Zuzanou, Procházkovou Petrou a Roučkovou Danou, 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Karvayovou 
Veronikou, náhradníci v pořadí: Klimperová Eva, Karbanová Libuše a Peterová Petra, 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Dohnalovou Denisou a Hunkou Jiřím, 
náhradník pro oba byty: Čížková Jana, 

6. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byty standardní s Procházkou 
Petrem a Charvátovou Marcelou na dobu neurčitou. 

T: 5/2015 
 

326/2015 Jmenování vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí 
Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování nového vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí podle 



zákona. 

 

328/2015 Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací 
Magistrátu města Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
provést jmenování nového vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací podle 
zákona. 

 

332/2015 Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na podporu 
dopravní výchovy na DDH 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace na 
podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji 
z rozpočtu Libereckého kraje 

T: neprodleně 
 

333/2015 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit návrh majetkoprávní operace pod 
bodem II. ke schválení zastupitelstvu města. 

 

334/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: 28. 5. 2015 
 

335/2015 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat 
vlastníky pozemku o přijatém usnesení. 

T: neodkladně 
 

336/2015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat o schválené 
skutečnosti vlastníka pozemku 

T: neodkladně 
 

337/2015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit vyrozumění 
žadatelů o rozhodnutí rady města. 

T: neodkladně 
 

338/2015 Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemku 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a 
uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. 



T: neodkladně 
 

339/2015 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a 
uzavření smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně 
 

340/2015 Majetkoprávní operace - žádost o snížení nájemného 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit snížení předpisu 
nájemného a vyrozumění žadatelky o rozhodnutí rady města. 

T: neodkladně 
 

341/2015 Majetkoprávní operace - změna usnesení - pacht 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a 
uzavření pachtovní smlouvy. 

T: neodkladně 
 

342/2015 Majetkoprávní operace - pronájem garáže (NP) 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 

1. zajistit uzavření nájemní smlouvy 
2. zahájit kroky vedoucí k prodeji garáže 

T: neodkladně 
 

343/2015 Majetkoprávní operace - pronájem prostoru určeného k podnikání 
(NP) 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit uzavření nájemní 
smlouvy 

T: neodkladně 
 

344/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a 
uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení  

T: neodkladně 
 

345/2015 Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a 
uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení  

T: neodkladně 
 

347/2015 Přehled plánovaných nezbytných oprav MŠ a ZŠ v roce 2015 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvem 
města. 



T: 28. 5. 2015 
 

348/2015 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. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
o povolení výjimky ředitele mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze. 

T: ihned 
 

349/2015 Informace o uplynutí doby nájmu u startovacích bytů - ul. Krajní č. p. 
1575 - 1580, Liberec 30 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
nájemce bytů o skončení doby nájmu nejpozději 6 měsíců před jejím uplynutím  

T: průběžně 
 

350/2015 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Naivního divadla Liberec, 
příspěvkové organizace v roce 2015 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit 
ředitele Stanislava Doubravu s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 
 

353/2015 Darovací smlouva – Valašská ulice 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení majetkoprávní operaci, jejímž předmětem je přijetí daru stavebních objektů, 

T:05/2015 
 

354/2015 Nová autobusová linka číslo 39 do Veseckého areálu v Liberci 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. písemně informovat společnost DPMLJ a.s. o přijatém usnesení rady města, 

T: bez zbytečného odkladu, 
 

2. ve spolupráci se společností DPMLJ a.s. zveřejnit a informovat cestující o autobusové 
lince číslo 39, 

T: bez zbytečného odkladu 
 

359/2015 Hromadný podnět občanů na úpravu komunikace Vítkovská 

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

T: 05/2015 
 

361/2015 Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací 
Novinská - výsledek projednání s Lesy ČR s. p. 



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

T: 05/2015 
 

366/2015 Doplnění ceníku prohlídek radnice 
PhDr., Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, realizaci nových možností propagace 
této služby. 

T: neprodleně 
 

369/2015 Uzavření Darovací smlouvy vybraných movitých věcí vybavení kina 
Lípa v celkové hodnotě 19.641,- Kč pro spolek "Zachraňme kino 
Varšava" 

1. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, připravit 
k uzavření příslušnou Darovací smlouvu. 

2. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města Liberec, uzavřít příslušnou Darovací smlouvu. 

T: ihned 
 

370/2015 Revokace usnesení Rady města Liberec č. 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. 

 

372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Petera Hromádky na mandát člena ZM 
Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, na základě výše uvedených skutečností, předat 
na schůzi Rady města Liberce Bc. Františku Gáborovi Osvědčení o nastoupení do funkce 
člena Zastupitelstva města Liberec. 

T: 10. schůze rady města konaná dne 19. 5. 2015 
 

374/2015 Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit schválenou dohodu o úhradě újmy 
a o vypořádání časově rozlišeného nájemného mezi statutárním městem Liberec 
a společností Technické služby města Liberce, a.s. ke schválení Zastupitelstvu města 
Liberec 

T: 05/2015 
 

390/2015 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 28. 5. 2015 
 

391/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 



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

T: 28. 5. 2015 
 

392/2015 Majetkoprávní operace - výkup pozemků 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 28. 5. 2015 
 

393/2015 Majetkoprávní operace - směna pozemků 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 28. 5. 2015 
 

394/2015 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí bezúplatným převodem 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 28. 5. 2015 
 

395/2015 Majetkoprávní operace - revokace usnesení - Klub biatlonu 
Ruprechtice 

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

T: neodkladně 
 

396/2015 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení 
nájemní smlouvy dohodou 

T: neodkladně 
 

397/2015 Majetkoprávní operace - pronájem prostoru určeného k podnikání 
(NP) 

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

T: neodkladně 
 

398/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 
Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
a uzavření smlouvy ohledně věcného břemene dle schváleného usnesení  

T: neodkladně 
 

399/2015 Majetkoprávní operace -změna usnesení - služebnosti 



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

T: neodkladně 
 

402/2015 Přijetí MCU Koloseum, o.p.s. za člena Sdružení pro veletrh dětské 
knihy v Liberci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, informovat 
o přijatém usnesení předsedkyni Sdružení pro veletrh dětské knihy v Liberci Dagmar 
Helšusovou 

T: 05/2015 
 

403/2015 Úprava Pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV) 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení do 
Zastupitelstva města Liberec 

T: 28. 5. 2015 
 

404/2015 Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání na území 
města Liberec do roku 2020 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, zveřejnit 
schválený dokument na webových stránkách statutárního města Liberec 

T: ihned 
 

405/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny 
v Liberci v roce 2015 

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

T: neprodleně 
 

406/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí na nákup knihovního fondu Krajské vědecké knihovny 
v Liberci v roce 2015 

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

T: neprodleně 
 

407/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí na realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

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

T: neprodleně 
 

408/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 



poskytnutí na provoz společnosti Spacium, o.p.s. 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit návrh Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení 

T: neprodleně 
 

409/2015 Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací 
z kulturního fondu v rámci I. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací z Kulturního fondu SML a uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení 

T: 28. 5. 2015 
 

410/2015 Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci I. 
výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních smluv 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 
 

411/2015 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec a na uzavření 
veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 
 

412/2015 Návrh správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci 
I. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních smluv 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 
 

413/2015 Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb 
v sociální oblasti v regionu Liberec na přidělení finančních příspěvků 
pro poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu statutárního 
města Liberec na rok 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
finančních příspěvků z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti a uzavření 
veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 28. 5. 2015 
 



414/2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit návrhy vzorových 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedených v přílohách č. 1 - 7 ke schválení 
Zastupitelstvu města Liberec 

T: 28. 5. 2015 
 

416/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí na účast libereckého pěveckého sboru Severáček v 
mezinárodní soutěži v Řecké Preveze v roce 2015 

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

T: 28. 5. 2015 
 

417/2015 Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 
 

418/2015 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM (LB/1176/S, 
CZ.1.13/2.1.00/27.01176) 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 
 

419/2015 Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 
 

421/2015 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR a ve 
správě Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh pozemků doporučených 
k podání žádosti o bezúplatný převod ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 28. 5. 2015 
 

422/2015 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci 
projektu Bazén Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke 
schválení zastupitelstvu města. 



T: 28. 5. 2015 
 

423/2015 Dodatek č. 1 k dotaci na Varovný systém 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit přijetí dotace a Dodatek č. 1 ke 
schválení zastupitelstvu města 

T: květen 2015 
 

425/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2015 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec a na uzavření veřejnoprávních 
smluv Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 28. 5. 2015 
 

426/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na 
akci "Liberecký jarmark a Krajské slavnosti" 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat ostatní pořadatele akce 
o stanovení výjimky 

T: neprodleně 
 

427/2015 Účast studentky při jednání hodnotící komise 
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat ostatní členy komise 
o přítomnosti studentky na jednáních komise 

T: neprodleně 
 

428/2015 Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Osečná o výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků 

Mgr. Jitce Štíchové, vedoucí odboru správního a živnostenského, zajistit podepsání 
veřejnoprávní smlouvy primátorem statutárního města Liberec, panem Tiborem 
Batthyánym 

T: neprodleně 
 

429/2015 Protokol o následné kontrole organizace Základní škola, Liberec, 
U Soudu 369/8 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, zabývat se 
zjištěným nedostatkem a zajistit jeho nápravu. 

T: ihned 
 

430/2015 Zánik mandátu zastupitele pana Jiřího Čečka 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit vyslovení zániku mandátu člena 
zastupitelstva pana Jiřího Čečka k projednání zastupitelstvu města.  



T: 27. 5. 2015 
 

431/2015 Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit odsouhlasený návrh na přidělení 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec a na uzavření 
veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28. 5. 2015 
 

432/2015 Návrh na nominaci řádného člena a jeho alternáta do Monitorovacího 
výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za 
statutární město Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, nominovat Mgr. Jana Korytáře, náměstka 
primátora, do funkce řádného člena Monitorovacího výboru Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod a Ing. Jiřího Horáka, nového vedoucího odboru 
strategického rozvoje a dotací, do funkce jeho alternáta. 

T: neprodleně 
 

433/2015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské 
společnosti a.s. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit materiál zastupitelstvu města Liberec 
k projednání 

T: 28. 5. 2015 
 

434/2015 Přijetí účelové dotace na rok 2015 z Dotačního fondu Libereckého 
kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí 
Libereckého kraje 

Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec; 

T: 5/2015 
 

436/2015 Volnočasové plochy Liberec I. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření 
předmětného dodatku ke smlouvě o dílo. 

T: neprodleně 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

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



akcích realizovaných odborem správy veřejného majetku 
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
v souladu se schválenou variantou sjednat pojištění odpovědnosti za újmu – obecnou 
odpovědnost včetně titulu nesprávného úředního postupu, profesní odpovědnost při 
poskytování odborných služeb – činnost koordinátora BOZP na staveništi a technického 
dozoru v minimální výši 10 mil. Kč pro pracovníky odboru správy veřejného majetku 
vykonávající této činnosti 

T: 03/2015 

 
115/2015 Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
vyplatit tyto peněžité dary v zúčtovacím období měsíce února 2015. 

 

205/2015 Návrh smlouvy o poskytování služeb provozu turistického 
informačního centra mezi statutárním městem Liberec, Mgr. 
Milanem Turkem a Kalendářem Liberecka spol. s. r. o. 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis této smlouvy 

T: neprodleně 
 

206/2015 Dodatky č. 1 ke komisionářským smlouvám s prodejci knihy "Lázně. 
Oblastní galerie Liberec. Proměna libereckých lázní." 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpisy těchto dodatků 

T: neprodleně 
 

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

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 a zveřejnit na webových stránkách města úplné znění Organizačního řádu 
Magistrátu města Liberec včetně jeho příloh 

T: s účinností od platnosti usnesení zastupitelstva města o rozpočtovém opatření, 
zajišťujícím finanční zabezpečení změn Organizačního řádu a změny v celkovém 
počtu zaměstnanců zařazených do magistrátu 

 

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 
 

316/2015 Zřízení Fondu rozvoje 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený materiál k projednání Finančnímu výboru 

T: duben 2015 
 

Částečně jsou splněna usnesení: 

962/2014 Stavebně technický průzkum budov na hřbitovech v majetku SML 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zpracovat plán využití nemovitostí na hřbitovech ve vlastnictví města Liberce včetně 
plánu oprav a vhodným způsobem s ním seznámit radu města Liberce. 

T: 05/2015 

Částečně splněno: uzavření smlouvy o újmě za nájem hrobů s spol. TSML a.s. v květnu 
2015 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
273/2015 Kontrola vykazování jízd a hrazení soukromě spotřebovaných 

pohonných hmot při používání služebních vozidel uvolněných radních 
ve volebních obdobích 2010 - 2014 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zadat kontrolu odboru kontroly a interního auditu Ing. Marii Vozobulové a předložit 
zjištění RM. 

T: 19. 5. 2015 
Částečně splněno 

Nový kontrolní termín: 06/2015 

316/2015 Zřízení Fondu rozvoje 
1. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, připravit potřebné bankovní účty 

pro dílčí fondy Fondu rozvoje 

T: květen 2015 
2. Ing. Janě Karbanové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, připravit potřebná 

rozpočtová opatření 

T: květen 2015 
Částečně splněno – bankovní účty zřízeny, rozpočtové opatření se připravuje na červen 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

368/2015 Návrh smlouvy o využívání ochranné známky "Regionální produkt 
Jizerské hory" mezi Statutárním městem Liberec a MAS Frýdlantsko, 
z. s. 

PhDr., Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis této smlouvy. 

T: neprodleně 
Částečně splněno – smlouva podpisu u TRJH 



Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

51/2015 Přehled plánovaných oprav MŠ a ZŠ v roce 2015 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na realizaci navržených opatření na jednání školského výboru 
a připravit realizaci jednotlivých akcí. 

T: průběžně 

Částečně splněno – ve školském výboru bude v červnu 2015 

Nový kontrolní termín: 09/2015 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

97/2015 Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných 
optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci 
stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ s Povodím 
Labe, státním podnikem 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v zastupitelstvu města zajistit 
oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu na všechny dotčené pozemky 
uvedené v příloze č. 2 

T: 05/2015 

Průběžně plněno - 3 smlouvy ze 4 podepsány za SML, ve fázi odeslání k podpisu 
protistraně, 4. smlouva zatím ve fázi jednání s právníky SML 

Nový kontrolní termín: 07/2015 
 

311/2015 SVS a.s. - nájemní smlouva na provozování vodovodního a 
kanalizačního řadu - ulice Nová Bosenská 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření nájemní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

T:05/2015 

Průběžně plněno – čeká se na podpis smlouvy 

Nový kontrolní termín: 08/2015 

 
312/2015 SVS a.s. - Žádost o souhlas s přeložkou vodohospodářské 

infrastruktury - Ke Sportovnímu areálu 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podání žádosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věci udělení 
souhlasu s přeložkou VHI – Vesec, Ke Sportovnímu areálu. 



T:05/2015 
Průběžně plněno – čeká se na podpis smlouvy 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

314/2015 Záměr uzavření plánovací smlouvy - Byty Na Rybníčku - informace o 
záměru 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit vypracování plánovací smlouvy na realizaci stavby „Byty Na Rybníčku“ následné 
předložení do rady a zastupitelstva města Liberce, 

T:05/2015 

Průběžně plněno – řešeno na RM dne 2. 6. 2015 a následně na ZM dne 25. 6. 2015 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

332/2015 Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na podporu 
dopravní výchovy na DDH 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, využít přidělené finanční 
prostředky pro účely uvedené ve smlouvě a řádně tyto prostředky vyúčtovat dle smlouvy. 

T: neprodleně 
Průběžně plněno – finanční prostředky budou čerpány a vyúčtovány dle smlouvy 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

346/2015 Záměr prodloužení nájemní smlouvy- Střední zdravotnická škola, 
Kostelní 8/9, Liberec 2 

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, projednat schválenou variantu s členkou rady 
Libereckého kraje pí. Losovou 

T: neodkladně 
2. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit provedení všech 

úkonů spojených se schválenou variantou 

T: neodkladně 
Průběžně plněno – jednání s LK 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

355/2015 Oprava komunikací – Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – 
realizace akce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 

zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 
výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikací – Klicperova, 
Svatoplukova, nám. Pod Branou“,  

T: 05/2015 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikací – 

Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou“, předložit radě města ke schválení výsledek 
výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 05/2015 
Průběžně plněno – probíhá výběrové řízení 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
 



356/2015 Souvislá stavební údržba komunikace Šimáčkova – realizace akce 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 

1. v souladu s přijatým usnesením ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení 
na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Stavební údržba – ul. Šimáčkova“ 

T: 05/2015, 
 

2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Stavební údržba – ul.  
Šimáčkova“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného 
uchazeče, 

T: 05/2015 
Průběžně plněno – probíhá výběrové řízení 

Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

357/2015 Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis 
příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Opravy výtluků na komunikacích ve 
vlastnictví SML po zimě 2015“ se společností Technické služby města Liberce a.s., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017. 

T: 05/2015 

Průběžně plněno – doplněna smlouva a čekání na nové schválení v 11. RM 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

360/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Liberec, ul. 
Jílovská, Bosenská - vodovod a kanalizace, číslo stavby LI 032 265 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpisy 
primátora statutárního města Liberec a zaslat podepsanou smlouvu zpět na Krajský úřad 
Libereckého kraje, 

T:05/2015 
Průběžně plněno – čeká se na schválení smlouvy 

Nový kontrolní termín 09/2015 
 

385/2015 Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka 
Vratislavická 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 
Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
včetně podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace sídliště 
Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická“ vedenému v programu IOP 
pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09756, 

T: bez zbytečného odkladu 

Průběžně plněno – čekání na podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

424/2015 Realizace centralizovaného nákupu energií (elektřina a zemní plyn) 
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora města, realizovat veškeré potřebné kroky, které 
přispějí k bezproblémovému nákupu komodit elektřiny a zemního plynu pro kalendářní 
období roku 2016 a to za co nejnižší ceny, dle aktuální burzovní poptávky 



T: ihned 
Průběžně plněno – finalizovány seznamy odběrových míst, nyní dochází k podpisu smluv, 
následně dojde k burzovní transakci nákupu komodit elektřiny a plynu 

Nový kontrolní termín: 07/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

484/2014 Skládka TKO Zlaté návrší – likvidace odpadních vod – studie 
proveditelnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
projednat navržené varianty se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 
životního prostředí, Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. a správcem toku 
Povodí Labe, a.s., a vhodným způsobem informovat radu města o výsledcích jednání. 

T: srpen 2014 

Průběžně plněno – informace půjdou do RM 

Nový kontrolní termín: 07/2015 

 
97/2015 Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných 

optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci 
stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ s Povodím 
Labe, státním podnikem 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
„Smlouvy o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na odbor právní 
a veřejných zakázek ke kontrole 

T: 03/2015 
Průběžně plněno – 3 smlouvy ze 4 podepsány za SML, ve fázi odeslání k podpisu 
protistraně, 4. smlouva zatím ve fázi jednání s právníky SML 

Nový kontrolní termín: 07/2015 
 

Nesplněna jsou usnesení: 

246/2015 Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, prominutí dluhu a odpis pohledávky 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru školství, 
kultury a sociálních věcí 

1. uzavřít smlouvy na ubytování v jednotkách nízkého standardu s Duždovou Kristýnou 
a Borisjukem Pavlem 

Nesplněné usnesení – žadatelka nepodepsala nájemní smlouvu 

2. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení – upravitelný (bezbariérový) byt 
s Tóthovu Nikolou. 



Nesplněné usnesení – žadatelka odmítla uvedený byt 

3. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy na byt v domě s věcně usměrňovaným 
nájemným se Stolínovou Ivanou, 

náhradník: Mgr. Rec Tomáš. 

Nesplněné usnesení – žadatelé odmítli uvedený byt 

4. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Šugárem Milanem, Vávrovou Petrou a 
Porkátovou Lucií, náhradník: Tichá Helena. 

Nesplněné usnesení – žadatelé odmítli uvedený byt 

5. vydat pokyny k sepsání dodatků na prodloužení nájemních smluv s Krajskou nemocnicí 
Liberec, a. s. 

T: 5/2015 

Nesplněné usnesení – KNL a.s. dosud nepřevzala pokyny 

 
332/2015 Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na podporu 

dopravní výchovy na DDH 
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do rozpočtu Městské 
policie Liberec finanční prostředky ve výši 120 000,- Kč na pořízení movitého majetku, 
opravu nebo údržbu movitého majetku, nákup materiálu a nákup ostatních služeb jako 
finanční podporu dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Liberec. 

T: při nejbližším rozpočtovém opatření 

Nesplněné usnesení – rozpočtové opatření se připravuje na červen 2015 

 

385/2015 Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka 
Vratislavická 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit finanční prostředky ve 
výši 19 279 099,- Kč do rozpočtu města 

T: bez zbytečného odkladu 

Nesplněné usnesení – rozpočtové opatření se připravuje na červen 2015 

 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna 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 

Nesplněné usnesení – úprava přílohy a opětovné schválení v orgánu města (aktualizace 
protokolu zařazení do majetku města – změna ocenění budov dle parcelních čísel) 

Nový kontrolní termín: 07/2015 

 



 


