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

Důvodová zpráva 

Zastupitelstvu města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení zastupitelstva 
města, tento přehled byl předložen Radě města Liberce formou informace. 

Posunutí termínů sledování v měsíci květnu roku 2015 je navrženo u usnesení: 

Odbor kancelář primátora 

usnesení č. 92/2015 – nový KT: 10/2015 

Odbor majetkové správy 

usnesení č. 99/2015 – nový KT: 10/2015 

Odbor správy veřejného majetku 

usnesení č. 53/2015 – nový KT: 11/2015 

Odbor strategického rozvoje a dotací 

usnesení č. 106/2015 – nový KT: 10/2015 

MO Vratislavice nad Nisou 

usnesení č. 93/2015 – nový KT: 08/2015 

Posunutí termínů sledování v měsíci červnu roku 2015 je navrženo u usnesení: 

Odbor správy veřejného majetku 

usnesení č. 213/2014 – nový KT: 10/2015 

Odbor strategického rozvoje a dotací 

usnesení č. 137/2015 – nový KT: 09/2015 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí 

usnesení č. 135/2015 – nový KT: 09/2015 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci duben, květen, červen 2015 

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

Splněna jsou usnesení: 

52/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Nové řadové domy - 
Bosenská 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpisy všech účastněných stran výše uvedeného dokumentu 

T: 04/2015 
 

62/2015 Volnočasové plochy Liberec I – přijetí dotace 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí dotace 

T: 04/2015 
 

67/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Komunitním pracím z rozpočtu SML dle 
nového režimu poskytování dotací a 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit oboustranné podepsání smlouvy o poskytnutí dotace Komunitním pracím 
z rozpočtu SML dle přílohy č. 1 důvodové zprávy v souladu s novým režimem 
poskytování dotací dle § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, který byl zaveden novelou zákona o rozpočtových 
pravidlech (zákonem č.  24/2015 Sb.) s účinností od 20. 2. 2015 

 

71/2015 Úprava „Zásad prodeje nemovitostí“ a „Zásad prodeje pozemků“ 

Finančnímu výboru, 
projednávat záměry prodeje a výběrová řízení  na prodej nemovitostí ve 
vlastnictví  statutárního města Liberec v hodnotě nad 100.000,- Kč 

T: od dubna 2015 
 

82/2015 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 

1. Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou 
a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou  

2. Zřízení Řídícího výboru IPRÚ Liberec-Jablonec and Nisou (složení ŘV, 
statut ŘV, předseda a místopředseda ŘV) 

Předsedovi ŘV IPRÚ, 
svolat první řádné jednání ŘV IPRÚ v co nejkratším termínu 

T: 4/2015 



3 
 

 

84/2015 Záměr bezúplatného převodu pozemku pod komunikací U Plovárny 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 555/26 v k. ú. Horní 
Růžodol na Státní pozemkový úřad 

T: 04/2015 
 

108/2015 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, 
zajistit podpis smlouvy o spolupráci oběma stranami 

T: 04/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

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 

 
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 
 

Z prodloužených termínů nejsou splněna usnesení: 

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 
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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 
Nesplněné usnesení – odbor se nevyjádřil k plnění usnesení 

 

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

Splněna jsou usnesení: 

78/2015 Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec – smlouva 
o zřízení věcného břemene 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření příslušné Smlouvy o zřízení věcného břemene 

T: 05/2015 
 

83/2015 MFRB – přijetí daru části komunikace v k. ú. Staré Pavlovice 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
po schválení přijetí daru pozemku p. č. 690/290, ost. pl./ost. komunikace oddělený 
z pozemku p. č. 690/136 v k. ú. Staré Pavlovice zastupitelstvem města, zajistit 
uzavření příslušné darovací smlouvy s Novým bydlením Pavlovice, družstvo 

T: 5/2015 
 

85/2015 Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 
s realizací stavby „I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov“ 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 05/2015 
 

90/2015 Výsledky veřejné zakázky – Poskytnutí revolvingového investičního úvěru 
za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných 
zdrojů v rámci ministerstev ČR – Smlouva o revolvingovém úvěru 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou dle přílohy č. 1 

T: neprodleně 
 

91/2015 Schválení 82. změny územního plánu města Liberec – strategická změna 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zahájit ve spolupráci s pořizovatelem územního plánu práci na návrhu zadání změny 

T: ihned 
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94/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

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

T: neprodleně 
 

95/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: neprodleně 
 

96/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodloužení lhůty k podpisu 
kupní smlouvy 

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

T: neprodleně 
 

97/2015 Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit realizaci schválených jednotlivých akcí 

T: bezodkladně 
 

98/2015 Jmenování předsedů a místopředsedů správních rad fondů statutárního 
města Liberce 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zajistit jmenování předsedů a místopředsedů 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 

T: neprodleně 
 

101/2015 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, 
podepsat „Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)“ ze dne 20. 03. 2015 a následně 
zrealizovat projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek 
přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 

T: dle podmínek dotace 
 

102/2015 Schválení postupu pořizování nového územního plánu Liberec 
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Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zahájit ve spolupráci s pořizovatelem práce dle schváleného harmonogramu 

T: ihned 
 

103/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu 
s přijatým usnesením 

T: neprodleně 
 

104/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) statutárního města Liberec na rok 
2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu 
s přijatým usnesením 

T: neprodleně 
 

105/2015 Prodej kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech – 
změna usnesení 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
po schválení prodeje vodohospodářské stavby v k. ú. Starý Harcov (ul. Na 
Skřivanech) zastupitelstvem města, zajistit uzavření příslušné smluvní dokumentace 
s SVS a.s. 

T: 5/2015 
 

107/2015 Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna 
„Lidové sady“ a Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit odvolání a jmenování manažerů Integrovaných plánů rozvoje města Liberec – 
zóna „Lidové sady“ a Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

T: neprodleně 
 

109/2015 Návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 81/1

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit písemné informování žadatele o výsledku jednání zastupitelstva 

T: neprodleně 
 

110/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

T: neprodleně 
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111/2015 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, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Centrem 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

112/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 
na úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného 
kříže Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže Liberec dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

113/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 
na úhradu části nákladů činnosti Potravinové banky Liberec, o. s. 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
s Potravinovou bankou Liberec o. s., dle přílohy č. 2 

T: neprodleně  
 

114/2015 Žádost spolku "Liberecké fórum" o prominutí dluhu 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zaslat žadateli rozhodnutí zastupitelstva města 

T: neprodleně 
 

116/2015 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 
3. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, připravit návrh na jmenování správní 

rady Fondu rozvoje na jednání rady města 

T: květen 2015 
 

Částečně jsou plněna usnesení: 
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92/2015 Podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků ve správě Státního 
pozemkového úřadu na statutární město Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit podání žádosti statutárního města Liberec o bezúplatný převod pozemků 

na Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec 

T: bezodkladně 
2. a vstoupit v jednání s Ministerstvem zemědělství se žádostí o koordinaci obou 

majetkoprávních operací, tj. bezúplatného převodu pozemků ze SPÚ na 
statutární město Liberec a bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Vesec 
u Liberce ze statutárního města Liberec na Povodí Labe s. p. 

T: neprodleně 
Částečně splněno 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

93/2015 Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat příslušnou kupní smlouvu 

Částečně splněno – 2 kupní smlouvy ze 3 byly podepsané všemi kupními stranami, u zbývající 3 
smlouvy se čeká na podpis kupující 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

106/2015 Záměr nabytí nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí 
o. s. 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podklady pro schválení majetkoprávní operace a uzavření příslušné smlouvy 

T: 05/2015 
Částečně splněno – smlouva do zastupitelstva v září 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

53/2015 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 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu na všechny dotčené pozemky 
uvedené v příloze č. 2 

T: 05/2015 

Průběžně plněno – znění smlouvy odsouhlaseno, dosud neodsouhlaseny všechny pozemky ze 
strany VYDIS, a.s. 
Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

99/2015 Forum Liberec s.r.o. – peněžitý dar na podporu pořádání Farmářských 
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trhů v Liberci 

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

T: neprodleně 
2. Mgr. Janu Korytáři, náměstkovi primátora, zajistit v rámci rozpočtu finanční 

prostředky na dar ve výši 1,500.000,- Kč a v nejbližším rozpočtovém opatření je 
převést na odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic 

T: 5/2015 

Průběžně plněno – čekání na podpis smlouvy ze strany Forum Liberec s.r.o. 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

V měsíci č e r v n u  2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

176/2014 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél 
lesního koupaliště - k. ú. Ruprechtice 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
pro akci „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k. ú. Ruprechtice“ po 
schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit v souladu s podmínky dotace 
realizaci akce 

T: 06/2015 

 
45/2015 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR na zabezpečení 

skenování při potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
využití přidělené účelové neinvestiční dotace na úhradu části nákladů na pořízení 
zařízení pro skenování dle podmínek přidělení dotace uvedených v „Rozhodnutí 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci s rozšířenou působností, obec Liberec, na 
zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel“ 

T: 30. 6. 2015 
 

118/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: neprodleně 
 

119/2015 Přehled plánovaných nezbytných oprav ZŠ v roce 2015 

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci schválených jednotlivých 
akcí 

T: 06/2015 

2. Mgr. Janu Korytáři, náměstkovi primátora, zajistit v rámci rozpočtu finanční 
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prostředky nezbytných na opravy školských příspěvkových organizací v roce 2015 ve 
výši 5.865.000,-Kč a v nejbližším rozpočtovém opatření je převést na odbor majetkové 
správy, oddělení správy objektů a zařízení 

T: 06/2015 
 

120/2015 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

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

T: neprodleně 
 

121/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků 

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

T: neprodleně 
 

122/2015 Majetkoprávní operace – směna pozemků 

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

T: neprodleně 
 

123/2015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti bezúplatným převodem 

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

T: neprodleně 
 

124/2015 Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního 
fondu v rámci I. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

125/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

126/2015 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 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
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T: neprodleně 
 

127/2015 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, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

 
128/2015 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, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

129/2015 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, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

130/2015 Úprava Pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV) 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit zveřejnění doplněného znění pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
o podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání 

T: neprodleně 
 

131/2015 Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální 
oblasti v regionu Liberec na přidělení finančního příspěvku pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti z rozpočtu statutárního města Liberec 
na rok 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

132/2015 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, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Krajskou 
vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
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133/2015 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, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Krajskou 
vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

134/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a obecně 
prospěšnou společností Bohemia JazzFest dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

136/2015 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, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a občanským 
sdružením Kruh přátel Severáčku dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

138/2015 Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“ 

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

T: 06/2015 
 

139/2015 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, 
zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy  

T: 06/2015 
 

140/2015 Schválení Dodatku č. 7 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: 06/2015 
 

141/2015 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
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Bazén Liberec 

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

T: 06/2015 
 

142/2015 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR a ve správě 
Státního pozemkového úřadu na statutární město Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, 
zajistit podání žádosti statutárního města Liberec o bezúplatný převod pozemků na Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 
Liberec 

T: bezodkladně 
 

143/2015 Dodatek č. 1 k dotaci na Varovný systém 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí 

T: 6/2015 
 

144/2015 Darovací smlouva – Valašská ulice 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 06/2015 
 

145/2015 Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat příslušný smluvní dokument 

T: 06/2015 
 

148/2015 Upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

1. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit uzavírání veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotací s jednotlivými příjemci dotací dle schváleného vzoru uvedeného 
v příloze č. 1 

T: průběžně 
2. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavírání veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací s jednotlivými příjemci dotací dle schválených vzorů uvedených 
v přílohách č. 2 – 7 

T: průběžně 
 

167/2015 Přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s., která je přílohou 
usnesení 
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T: 30. 6. 2015 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

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 
 

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 
 

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 jsou plněna usnesení: 

137/2015 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, 
po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1. – 5. zastupitelstvem města, 
zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků 

T: bezodkladně 
Průběžně plněno – smlouvy předány vlastníkům pozemku 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

Nesplněna jsou usnesení: 

135/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
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provoz společnosti Spacium, o.p.s. 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a obecně 
prospěšnou společností Spacium, o.p.s. dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 

Nesplněné usnesení – dosud nejsou splněny potřebné náležitosti ze strany společnosti Spacium, 
o.p.s. 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna 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 
Nesplněné usnesení – příprava příloh k podpisu 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

 




