
M A G I S T R Á T    M Ě S T A 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 3. 9. 2015 

Plnění usnesení rady města za měsíc červen a červenec roku 2015 

 
Předkládá:  Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

  

Zpracoval:  Bc. Kateřina Břachová, organizační odd. 
  

 

 



Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červnu 2015 

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

Splněna jsou usnesení: 

576/2014 „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 podmínkami 
dotace realizaci akce 

T: 06/2015 

 
716/2014 Smlouva o nájmu se společností SVS 

Liberec – Růžodol I, ul. Bosenská, Jílovská – vodovod a kanalizace na 
p. p. č. 1566/1, 1566/4, 1569/1, 999/10, 1569/3, 1569/4, 1569/6, 999/3, 
1035/6, 1043/4, 1100/1, 1097, 1096/2, 1069, 1061/1, 1061/19 v k. ú. 
Růžodol I 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit zřízení služebnosti na pozemky Libereckého kraje, a to p. p. č. 1061/1 
a°1061/19, k. ú. Růžodol 

T: 06/2015 
 

130/2015 Dotace na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků 
základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
připravit aktualizaci dotačního programu 

T: 06/2015 
 

222/2015 Změna způsobu řízení společnosti Teplárna Liberec, a.s. 

Ing. Filipu Galnorovi, členovi rady města, 
vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o konkrétních postupech 
změny nastavení společnosti, včetně termínového plnění realizace změny řízení 

T: 06/2015 
 

264/2015 Záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi 
SML a DPMLJ, a.s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s DPMLJ, a.s. připravit návrh dodatku č. 1 a následně jej předložit 
radě města ke schválení, 
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T: 06/2015 
 

265/2015 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace, souhlas se stavbou, 
přeložka sítě O2 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování 
nové (úpravě stávající) infrastruktury“, a to mezi statutárním městem Liberec a O2 
Czech Republic a.s. pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ 

T: 06/2015 

 
266/2015 „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 

Odeslání předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře 
Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na 
připravovanou realizaci akcí „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ 

T: 06/2015 
 

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

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/červen 2015 
 

351/2015 Žádost o spolufinancování stavby - Liberec - Vesec, ul. Ke 
Sportovnímu areálu, p. p. č. 1354/3 - vodovod a kanalizace 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podání žádosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věci 
spolufinancování a převzetí majetku (vodohospodářská stavba) „Liberec – Vesec, 
ul. Ke Sportovnímu areálu, p. p. č. 1354/3 vodovod a kanalizace“ 

T:06/2015 
 

367/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec na provoz cyklobusu 

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

 

371/2015 Volnočasové plochy Liberec I. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření předmětného dodatku ke smlouvě o dílo 
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373/2015 Změna Organizačního řádu Městské policie Liberec 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
realizovat organizační změny dle důvodové zprávy 

T: 1. 6. 2015 
 

375/2015 Dodatek č. 19 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby 
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis dodatku č. 19 ke Smlouvě č. 10/09/0149 

T: 06/2015 
 

376/2015 Dodatek č. 20 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby 
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis dodatku č. 20 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby 
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi 
Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a. s. 

T: 06/2015 
 

377/2015 Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě 
pro rok 2015 a 2016 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro 
rok 2015 a 2016 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 

T: 06/2015 
 

378/2015 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné 
linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi statutárním městem Liberec 
a Libereckým krajem pro rok 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové 
osobní dopravě pro rok 2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem. 

T: 06/2015 
 

380/2015 Hromadný podnět občanů na opravu komunikace Slepá 

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

T: 06/2015 
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381/2015 Hromadný podnět občanů na úpravu komunikace Hostivítova 

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

T: 06/2015 
 

382/2015 Povolení zřízení plochy pro graffiti - podchod u ZŠ Dobiášova, 
Rochlice 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat žadatele o výsledku projednání žádostiv radě města 

T: 06/2015 
 

386/2015 Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká – 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 ulice 
Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“ 

T: 06/2015 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ulice 

Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká“, předložit radě města ke schválení 
výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, 

T: 06/2015 
 

387/2015 Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt) 

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 „ULICE 
KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“ 

T: 06/2015 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „ULICE 

KUBELÍKOVA (ÚSEK JEŠTĚDSKÁ - MOSTNÍ OBJEKT)“, předložit radě města 
ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: 06/2015 
 

388/2015 Oprava komunikace Puškinova – realizace akce 

Bc. Davidovi 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 
komunikace Puškinova“ 

T: 06/2015, 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava komunikace 

Puškinova“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení 
a vítězného uchazeče 

T: 06/2015 
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400/2015 VZMR - ZŠ Liberec - ul. U školy - rekonstrukce školní kuchyně 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a  veřejných zakázek odeslání rozhodnutí 
o vyloučení uchazečů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 a zajistit odeslání a zveřejnění 
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky dle přílohy č. 3 

 

401/2015 Schválení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek, 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu s firmou Syban s.r.o., ul. 28. 
října 60/44, 460 07 Liberec, IČ: 25401343. 

T: 10. 6. 2015 
 

415/2015 Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytu ve vlastnictví 
statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
1. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v jednotkách 

nízkého standardu s Petikovou Monikou do 30. 11. 2015 a Grundzou Pavlem do 
30. 11. 2015, 

2. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt standardní s Vihanovou 
Terezií na dobu neurčitou, 

3. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s Čížkovou Janou, náhradník: Široká 
Kateřina. 

T: 06/2015 
 

442/2015 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní 
závěrka statutárního města Liberec za rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrku 
statutárního města Liberec za rok 2014 zastupitelstvu města dne 25. 6. 2015 ke 
schválení 

 

443/2015 Informace o Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a firmou Hold Production, s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 
Praha 8 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál do ZM 

T: 27. 6. 2015 
 

444/2015 Úprava Smlouvy o dílo na akci „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 
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Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 
07 017 

T: 06/2015 
 

447/2015 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a společností 
Technické služby města Liberce a.s. 

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit 
podpis příslušného dokumentu 

T: neprodleně 
2. Tiborovi Batthyánimu, primátorovi statutárního města Liberec, podepsat 

schválenou zprávu o vztazích společnosti Technické služby města Liberce a.s. 

T: neprodleně 
 

448/2015 Plánovací smlouva - Byty Kladenská 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
„Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu statutárního města Liberce ke 
schválení 

T:06/2015 
 

449/2015 Kupní smlouva - Liberec, ul. U Krematoria, Na Perštýně - kanalizace 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace zastupitelstvu města 

T:06/2015 
 

450/2015 Kupní smlouva - Liberec, Starý Harcov, ul. Dubový vrch - vodovod 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace zastupitelstvu města 

T:06/2015 
 

451/2015 Ceník nájmu hrobových míst a pohřebních služeb s nájmem spojených

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

T: neprodleně 
 

452/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
informovat žadatele o schváleném usnesení rady města 

T: neodkladně 
 

453/2015 Majetkoprávní operace - výkup pozemku 

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

T: neodkladně 
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454/2015 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

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

T: neodkladně 
 

455/2015 Majetkoprávní operace - pachty pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv a informovat žadatele o přijatém 
usnesení 

T: neodkladně 
 

456/2015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku 

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

T: neodkladně 
 

457/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

458/2015 Majetkoprávní operace -Změna usnesení - služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

459/2015 Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, 
zřizovaných statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele mateřských a základních škol, zřizovaných statutárním městem 
Liberec, se schváleným Doporučením 

T: neprodleně 
 

460/2015 Souhlas se zapojením základních škol do projektu financovaného 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a s přijetím dotace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele škol s usnesením rady města 

T: ihned 
 

462/2015 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových 
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organizací Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, 
Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec za rok 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města 
Liberec a výší stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

T: neprodleně 
 

463/2015 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
s usnesením Rady města Liberec a výší stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

T: neprodleně 
 

466/2015 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 dle přílohy č. 3 

T: neprodleně 
 

467/2015 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu odboru ekologie a veřejného 
prostoru pro rok 2015 a návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí na jednání zastupitelstva dne 25. 6. 2015 

 

469/2015 Smlouva o poskytnutí dotace pro KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST 

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

T: neprodleně 
 

470/2015 Schválení II. a III. výzvy roku 2015 k předkládání žádostí o poskytnutí 
dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu a sportu, 
zajistit zveřejnění výzev na úřední desce magistrátu 

T: neprodleně 
 

471/2015 Schválení zahraniční cesty členům vedení SML 

Ing. Miluši Charyparové, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů 
a koordinátorce projektu, 
zajistit nezbytné formality (cestovní příkaz a pojištění) k uskutečnění cesty 

T: 15. 6. 2015 
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472/2015 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 
proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno 

T: 25. 6. 2015 
 

473/2015 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, 
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním 
termínu za měsíc květen 2015 

 

475/2015 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního 
města Liberec za období leden - duben 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 25. 6. 2015 

 

476/2015 Přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit Smlouvu o kontokorentním úvěru ke schválení v zastupitelstvu města 

T: 25. 6. 2015 
 

477/2015 Schválení účetních závěrek za rok 2014 - příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Liberec - mateřské školy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, 
zpracováním protokolu o schválení účetních závěrek za rok 2014 

T: 30. 6. 2015 
 

478/2015 Schválení účetních závěrek za rok 2014 - příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Liberec - kulturní, zdravotní, sociální 
a Městské lesy 

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, 
zpracováním protokolu o schválení účetních závěrek za rok 2014 

T: 30. 6. 2015 
 

479/2015 Schválení účetních závěrek za rok 2014 - příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Liberec - základní školy  

Ing. Zbyňka Karbana, vedoucího odboru ekonomiky, 
zpracováním protokolu o schválení účetních závěrek za rok 2014 

T: 30. 6. 2015 
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480/2015 Spolufinancování ústavní péče a péče poskytované v zařízeních pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc za roky 2012 - 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit informativní zprávu o záměru oslovení vybraných obcí a o zvoleném 
postupu zastupitelstvu města 

T: neprodleně 
 

481/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

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

T: 25. 6. 2015 
 

482/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: 25. 6. 2015 
 

483/2015 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM 

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

T: 25. 6. 2015 
 

484/2015 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od SPÚ 

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

T: 25. 6. 2015 
 

485/2015 Majetkoprávní operace - úprava nájemní smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit uzavření výše uvedeného Dodatku č. 1 

T: neodkladně 
 

486/2015 Majetkoprávní operace - Výpověď z nájemní smlouvy 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
podepsat a doručit Evě Cetkovské výpověď nájmu 

T: neodkladně 
 

487/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 

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



11 
 

schválených usnesení 

T: neodkladně 
 

488/2015 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 
 

489/2015 Schválení darovací smlouvy na projektovou dokumentaci interiéru 
foyer kina Varšava 

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

T: neodkladně 
 

490/2015 Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zajistit vyplacení peněžitých darů v zúčtovacím období měsíce června 2015 

T: nedokladně 
 

491/2015 Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitele základní školy 

T: ihned 
 

492/2015 Návrh na úpravu platu ředitelky Dětského centra SLUNÍČKO 
Liberec, příspěvkové organizace, v souvislosti s jejím postupem do 
vyššího platového stupně 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
1. zajistit vypracování nového platového výměru ředitelky příspěvkové organizace 

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, paní Mgr. et Bc. Anny Vereščákové, 

T: neprodleně 

2. seznámit Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku Dětského centra 
SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace, s usnesením Rady města Liberec 
a zajistit předání platového výměru. 

T: neprodleně 
 

493/2015 Návrh na úpravu platu ředitelky příspěvkové organizace Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zajistit vypracování nového platového výměru a seznámit ředitelku příspěvkové 
organizace Ing. Jarmilu Levko s usnesením Rady města Liberec  

T: neprodleně 
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494/2015 Souhlas se zapojením Základní školy, Liberec, Křížanská 80, 
příspěvkové organizace do projektu "Pomáháme školám k úspěchu" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele školy s usnesením rady města 

T: ihned 
 

495/2015 Schválení nového odpisového plánu Zoologické zahrady Liberec, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesením rady města 

 

496/2015 Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní 
náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec - úprava podmínek na 
období 2016 - 2018 

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

T: 25. 6. 2015 
 

499/2015 Poskytnutí dotace a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o jejím poskytnutí na realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

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

T: 25. 6. 2015 
 

500/2015 Poskytnutí dotace na protidrogové služby nízkoprahového kontaktního 
centra a terénních programů pro lidi ohrožené drogou a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele Most 
k naději 

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

T: 25. 6. 2015 
 

501/2015 Pověření k poskytování protidrogových pobytových sociálních služeb, 
poskytnutí dotace na ambulantní a pobytové sociální protidrogové 
služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro 
poskytovatele ADVAITA, z. ú.  

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

T: 25. 6. 2015 
 

502/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
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Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na 
koncert Bohemia JazzFest 2015 

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

T: neprodleně 
 

503/2015 Soubor preventivních humanitárních opatření k aktuálním problémům 
v azylové politice 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
postupovat v souladu se schváleným Souborem preventivních humanitárních 
opatření k aktuálním problémům v azylové politice 

T: neprodleně 
 

504/2015 Dokumenty systému korporátního řízení projektu Integrovaný systém 
řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných 
organizací (CZ.1.04/4.1.01/89.00075) 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit dokumenty na vědomí ZM 

T: 06/2015 
 

505/2015 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

1. Schválení rozsahu území, strategického zaměření, zpracování 
návrhové části IPRÚ 

2. Odvolání Ing. M.Vereščáka z pozice manažera IPRÚ 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností 
souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad 
Nisou 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit schválení rozsahu území, strategického zaměření, zpracování návrhové 
části IPRÚ, odvolání Ing. Michala Vereščáka z pozice manažera IPRÚ a dodatek 
ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací 
IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou k projednání zastupitelstvu města 

T: 06/2015 
 

506/2015 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit výše uvedený projekt ke schválení k zařazení do indikativního seznamu 
IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci zastupitelstvu SML 

T: 06/2015 
 

507/2015 Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit k projednání zastupitelstvu města 

T: 06/2015 
 

508/2015 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice 
(ul. Na Mlýnku) 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh majetkoprávní operace – nabytí majetku a záměr budoucího 
prodeje ke schválení zastupitelstvu města 

T: 06/2015 
 

509/2015 SVS a.s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje vodovod. 
a kanal. řadů v k. ú. Ruprechtice, ul. Na Kopci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit záměr budoucího prodeje vodovodních řadů a kanalizační stoky v k. ú. 
Ruprechtice (ul. Na Kopci) Severočeské vodárenské společnosti a.s. ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 25. 6. 2015 
 

510/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo - Administrativní zajištění 
a řízení tematického IPRM 

Ing. Martinu Čechovi, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo - Administrativní 
zajištění a řízení tematického IPRM 

T: 06/2015 
 

511/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo "Dodávka SW nástroje pro 
řízení stavebně investičních projektů" 

Ing. Martinu Čechovi, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Dodávka SW 
nástroje pro řízení stavebně investičních projektů" 

T: 06/2015 
 

512/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě ke Smlouvě o reklamě a propagaci  

Ing. Martinu Čechovi, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 
strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření příslušného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o reklamě a propagaci 

T: 06/2015 
 

513/2015 Schválení pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu 
Liberec 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu Liberec 
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k projednání v zastupitelstvu města 

T: 25. 6. 2015 
 

514/2015 Návrh k pořízení 83. změny územního plánu města Liberec - návrh 
č. 83/1 a 83/2 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit předložení návrhů na pořízení změny č. 83/1 a 83/2 k projednání na 
zasedání Zastupitelstva města Liberec 

T: do 25. 6. 2015 
 

515/2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "zhotovení Územního plánu Liberec" 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
uzavřít dodatek č. 3 s firmou SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, 
IČ 432 242 29 

T: neprodleně 
 

518/2015 Skládka TKO Zlaté návrší - likvidace odpadních vod - informace 
o proběhlém jednání a zahájení realizace projektu na likvidaci 
odpadních vod ze skládky TKO Zlaté návrší  

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
zahájit realizaci projektu na likvidaci odpadních vod ze skládky TKO Zlaté návrší 
svedením vod do kanalizačního řádu a dále na čistírnu odpadních vod v Liberci 

T: ihned 
 

519/2015 Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 
2015 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrhy na přidělení dotací z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015“ 
ke schválení na šestém zasedání zastupitelstva města dne 25. 6. 2015 

 

520/2015 Vypracování projektové dokumentace na zajištění skalního masivu 
v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99 

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
uzavření smlouvy o dílo na „Vypracování projektové dokumentace na zajištění 
skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99“ u s Ing. Ondřejem Holým, 
se sídlem: Milešov - Přední Chlum 40, 262 56, IČ: 707 05 330, s cenou díla dle 
obdržené cenové nabídky ve výši 84.600,- Kč bez DPH (není plátcem DPH) 

T: 06/2015 
 

522/2015 Odvolání místopředsedy komise dopravy a jmenování člena do Komise 
dopravy 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit 
prostřednictvím organizačního oddělení, odvolání místopředsedy komise 
dopravní a jmenování člena komise dopravní, 

T: bez zbytečného odkladu 
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2. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat odvolání místopředsedy 
komise a jmenování nového člena komise dopravy 

T: neprodleně 
 

529/2015 Žádost o uzavření plánovací smlouvy v souvislosti se stavbou Bytové 
domy Horská - návrh řešení 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
žádost o uzavření plánovací smlouvy v souvislosti se stavbou „Bytové domy 
Horská“ předložit zastupitelstvu statutárního města Liberce k projednání 

T: 06/2015 
 

530/2015 Hromadný podnět ve věci parkování v lokalitě Haškova-Rochlice 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat žadatele o výsledku projednání hromadného podnětu a zajistit realizaci 
přijatého usnesení 

T: 06/2015 
 

537/2015 Stavební údržba – ul. Šimáčkova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1 

a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 
a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem STRABAG a.s., 
IČ: 60838744, se  sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00  

3. zajistit realizaci akce 

T: 06/2015 
 

538/2015 Oprava komunikací – Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1 

a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 
a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem SaM, silnice 
a mosty a.s.; IČ: 25018094, se sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa, 470 01  

3. zajistit realizaci akce 

T: 06/2015 
 

539/2015 Pověření zástupce města Liberce na jednání v radě IDOL 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. průběžně informovat radu města Liberce o tématech jednání rady IDOL 
2. projednávat předložené materiály na jednání Rady IDOL se společností DPMLJ 

a.s. 

T: průběžně 
 

541/2015 Parkovací systém ve městě Liberci – cenová nabídka společnosti 
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Technické služby města Liberce a.s. na „Provozování parkovacího 
systému města Liberce v letech 2016 – 2025“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání žádosti o zpracování cenových nabídek dle přijatého usnesení 
společnosti TSML a.s. 

T: bez zbytečného odkladu 

 

542/2015 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále jen ÚOHS) ze dne 30. 5. 2011 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
postupovat dle usnesení rady města 

T: neprodleně 
 

544/2015 Stanovení výjimky z Obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 o veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
statutárnímu zástupci p. Tibora Batthyányho, primátora města, podepsat vydané 
rozhodnutí dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

547/2015 Ukončení Nájemní smlouvy městského fotbalového areálu U Nisy 
v Liberci se stávajícím nájemcem, společností FC Slovan Liberec a. s. 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
seznámit s rozhodnutím rady města nájemce FC SLOVAN LIBEREC a. s. 

T: nejpozději 30. 6. 2015 
 

548/2015 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám 
v areálu Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 
2015 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu a sportu, 
předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné 
služby jednotlivým konečným uživatelům 

T: neprodleně 
 

549/2015 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec JIZERSKÉ o. p. s. 

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

T: 25. 6. 2015 
 

550/2015 Schválení změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál o změně stanov na zasedání zastupitelstva města 
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T: 25. 6. 2015 
 

551/2015 Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Křižany 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 
 

552/2015 Jmenování předsedy Komise pro životní prostředí 

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
zajistit jmenování předsedy komise pro životní prostředí 

T: neprodleně 
 

553/2015 Žádost o povolení použití znaku města 

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

T: neprodleně 
 

554/2015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. FinReal Liberec, a.s. 

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

T: 25. 6. 2015 
 

555/2015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Autocentrum Nord, 
a. s. 

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

T: 25. 6. 2015 
 

556/2015 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna 
Liberec, a.s. 

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

T: 25. 6. 2015 
 

557/2015 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a.s. 

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

T: 25. 6. 2015 
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558/2015 Zakoupení licence 

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, 
zajistit uzavření licenční smlouvy v souladu s obsahovými náležitostmi uvedenými 
v příloze č. 1, 2, a 3 

T: neprodleně 
 

560/2015 Zřízení Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

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

T: 25. 6. 2015 
 

565/2015 Možnosti vypořádání sporných bodů vyplývajících ze smlouvy 
o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv 
a povinností uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. - záměr dohody o narovnání mezi 
statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, v souladu se schválenou variantou 
připravit smluvní dokumentaci ke schválení Zastupitelstvu města Liberce a na 
základě usnesení připravit příslušné rozpočtové opatření 

T: červen 2015 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Informovat společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. o výsledku projednání návrhu 
společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. radou města 

T: bez zbytečného odkladu 
 

566/2015 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekty prevence 
kriminality 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit neinvestiční dotaci v celkové výši 45 000 Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření pro Městskou policii Liberec 

 

568/2015 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit dohodu o narovnání mezi 
statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. (jež tvoří 
přílohu č. 2, tohoto materiálu) včetně dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování 
služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 
uzavřenou dne 31. května 2006 mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
a statutárním městem Liberec k projednání zastupitelstvu statutárního města 
Liberec 

T: 25. 6. 2015 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Informovat společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. o výsledku projednání návrhu 
společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. radou města 
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T: bez zbytečného odkladu 
 

570/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) - DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 25. 6. 2015 ke schválení 

 

571/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) - FONDY statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č.3B) statutárního města Liberec na rok 
2015 zastupitelstvu města dne 25. 6. 2015 ke schválení 

 

572/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 
2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátor, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 
2015 zastupitelstvu města dne 25. 6. 2015 ke schválení 

 

573/2015 Změna názvu zastávek MHD 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat společnost DPMLJ a.s. o přijatém usnesení rady města 

T: bez zbytečného odkladu 
 

575/2015 Návrh Směrnice Zastupitelstva města Liberec č. 1/2015, o odměňování 
neuvolněných členů Zastupitelstva města Liberec a členů (předsedů) 
výborů Zastupitelstva města Liberec a komisí Rady města Liberec, 
s účinností od 1. 7. 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec návrh směrnice ke schválení na zasedání 
dne 25. 6. 2015 

T: neprodleně 
 

576/2015 Záměr zřízení Dotačního fondu 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení záměr na zřízení Dotačního fondu 

T: 06/2015 
 

577/2015 Jmenování členů a předsedy Správní rady a návrh na úpravu Statutu 
Fondu rozvoje 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města 
Liberec návrh na změnu Statutu Fondu rozvoje 

T: 06/2015 
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580/2015 II. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit k projednání zastupitelstvu města 

T: 06/2015 
 

581/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky "Poskytování telekomunikačních služeb 
- mobilní služby sítí elektronických komunikací" 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
1. podepsat veškeré dokumenty související s rozhodnutím o vyloučení uchazeče T-

Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4, IČ 64949681 
v souladu s rozhodnutím rady města a zajistit jejich odeslání 

T: bez zbytečného odkladu 

2. podepsat veškeré dokumenty související s rozhodnutím o výběru nejvhodnější 
nabídky Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Nám. Junkových 2, Praha 5, 
155 00, IČ 25788001 v souladu s rozhodnutím rady města a zajistit jejich 
zveřejnění a odeslání všem uchazečům 

T: bez zbytečného odkladu 

3. podepsat smluvní dokumenty předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem 
Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Nám. Junkových 2, Praha 5, 155 00, 
IČ 25788001 neprodleně po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek 

T: bez zbytečného odkladu 
 

582/2015 Věcný záměr projektu GreenNet 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál zastupitelstvu města Liberec k projednání 

T: 25. 6. 2015 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

1024/2014 "Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště 
Rochlice" 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
pokračování realizace projektu Revitalizace sídliště Rochlice v následujícím 
členění: 

a) lokalita Žitná, U Potůčku – SO 101 
b) Cyklostezka Vratislavická 
c) Okolí domů s pečovatelskou službou (DPS) 
d) Dobiášova - komunikace v úseku Stará Rochlická – Krejčího a v ul. Pazderkova 
e) Dobiášova - úprava chodníků v úseku Krejčího, Pazderkova – Žitná  

T: březen 2015 
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17/2015 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. února 

2015 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit realizaci přijatých opatření a v souvislosti se změnou Organizačního řádu, 
s nově stanoveným počtem zaměstnanců a s novým organogramem pracovních 
pozic provést pracovněprávní kroky vůči zaměstnancům, kterých se změny 
dotknou 

T: do 31. 1. 2015 
 

25/2015 Podání žádosti o dotaci MMR ČR 

„Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení uplatnění žádosti o dotaci v zastupitelstvu města nárokovat potřebné 
finanční prostředky v rámci rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2015 
pro akci „Regenerace sídliště Gagarinova III. etapa“ 

T: 02/2015 
 

26/2015 Schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
akci „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním 
městě Liberec“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. podání žádosti na změnu dokončení akce poskytovateli dotace 

T: 01/2015 
2. po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit realizaci dle podmínek 

poskytovatele dotace na akci "Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve 
Statutárním městě Liberec" 

T: 02/2015 

 
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 
 

316/2015 Zřízení Fondu rozvoje 

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit odsouhlasený materiál 
k projednání Výboru pro rozvoj a územní plánování 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, připravit potřebné 
bankovní účty pro dílčí fondy Fondu rozvoje 

T: 05/2015 
3. Ing. Janě Karbanové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, připravit 

potřebná rozpočtová opatření 

T: 05/2015 
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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 
 

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 
 

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 jsou splněna usnesení: 

208/2015 Zákaz používání tzv. „zábavní pyrotechniky“ 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
zpracovat tento návrh obecně závazné vyhlášky a předložit návrh radě města 
k projednání 

T: 16. 6. 2015 

Částečně splněno – 4. 5. 2015 předloženo do porady vedení, kde byl návrh odložen 

Nový kontrolní termín: 05/2016 
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358/2015 Bezúplatný převod pozemku pod komunikací od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání kladného stanoviska SML o převodu pozemku p. č. 486/2 v k. ú. 
Staré Pavlovice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené 
pracoviště Liberec  

T: 06/2015 
Částečně splněno – schváleno v RM, bude muset schválit i ZM 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

446/2015 Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací 
u křižovatky Ostašovská – Karlovská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vstoupit v jednání s vlastníkem pozemku a předat podnět k zahájení majetkoprávní 
operace odboru majetkové správy 

T: 06/2015 
Částečně splněno – probíhá jednání 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

480/2015 Spolufinancování ústavní péče a péče poskytované v zařízeních pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc za roky 2012 – 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
začít oslovovat obce s žádostmi o spolufinancování nákladů na ústavní péči a péči 
poskytovanou v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc za roky 2012 – 
2014 

T: neprodleně 

Částečně splněno – fáze přípravy 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

527/2015 Řešení dopravní situace v ul. Fučíkova, Blahoslavova, Chelčického 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. informovat žadatele o výsledku projednání 

T: 06/2015 

2. zajistit zadání zpracování odborné studie 

T: 06/2015 
Částečně splněno – probíhá výběr projektanta 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

577/2015 Jmenování členů a předsedy Správní rady a návrh na úpravu Statutu 
Fondu rozvoje 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit jmenování členů Správní rady 
Fondu rozvoje 

T: neprodleně 
Částečně splněno – nedodány kompletní podklady potřebné k jmenování členů SR 

Nový kontrolní termín: 09/2015 



25 
 

 

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

621/2014 Revokace usnesení č. 106/02 z jednání Rady města Liberce ze dne 
19. 2. 2002 týkající se „Katalogu prvků městského veřejného prostoru“

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
upravit jednotlivé sešity městského mobiliáře z „Katalogu prvků městského 
veřejného prostoru“ tak, aby katalog obsahoval pouze typy městského mobiliáře 
vhodné z hlediska architektonicko - estetického pro město Liberec, ne výrobky 
určitých výrobců. Celý nový upravený „Katalog prvků městského veřejného 
prostoru“ bude sloužit odboru hlavního architekta a odboru správy veřejného 
majetku jako pomocný materiál při výběru jednotlivých prvků městského 
mobiliáře a bude k dispozici na webových stránkách města 

T: 31. 12. 2014 

Částečně splněno – upravena větší část z Katalogu prvků městského prostoru, celý 
upravený katalog bude projednán v RM 09/2015, do 10/2015 bude k dispozici na 
webových stránkách města 

Nový kontrolní termín: 10/2015 

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

716/2014 Smlouva o nájmu se společností SVS 

Liberec – Růžodol I, ul. Bosenská, Jílovská – vodovod a kanalizace na 
p. p. č. 1566/1, 1566/4, 1569/1, 999/10, 1569/3, 1569/4, 1569/6, 999/3, 
1035/6, 1043/4, 1100/1, 1097, 1096/2, 1069, 1061/1, 1061/19 v k. ú. 
Růžodol I 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit kolaudaci stavby respektive trvalé užívání stavby 

T: 06/2015 
Průběžně plněno – ve fázi rozpracovanosti 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

171/2015 Dlouhodobé financování SML – plán na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
poptávkové řízení zrealizovat a výsledek předložit do RM 

T: 30. 6. 2015 
Průběžně plněno 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

220/2015 „Analýza správy a provozování sítě sítí elektronických komunikací ve 
vlastnictví města Liberec včetně stanovení postupů využití majetku 
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města Liberce“ 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zřídit pracovní skupinu a předložit návrh do rady města 

T: 30. 6. 2015 
Průběžně plněno – odborná skupina je, výstup z odborné skupiny bude v náhradním 
termínu 

Nový kontrolní termín: 01/2016 
 

534/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní 
křižovatka Dobiášova-Krejčího 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2a) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci 
a vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s realizací akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Dobiášova – okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího“ podle projektové 
dokumentace zpracované projekční kanceláří Valbek 

T: 06/2015 

Průběžně plněno – zadávací řízení ve fázi hodnocení 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

535/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek 
Vratislavická-Krejčího 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2a) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci 
a vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s realizací akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“ podle projektové dokumentace 
zpracované projekční kanceláří Valbek 

T: 06/2015 

Průběžně plněno – zadávací řízení ve fázi hodnocení 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

536/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2a) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci 
a vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s realizací akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Pazderkova, Haškova“ podle projektové dokumentace zpracované projekční 
kanceláří Valbek 

T: 06/2015 
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Průběžně plněno – zadávací řízení ve fázi hodnocení 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

566/2015 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekty prevence 
kriminality 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
zajistit další kroky nezbytné k realizaci obou projektů 

T: ihned 
Průběžně plněno – běží výběrové řízení na dodavatele 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

231/2013 Záměr založení projektu - úprava komunikací ve vnitrobloku 
ul. Jeřmanická, Vesec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru a 
vypracovanou projektovou dokumentaci poté předložit ke schválení Radě města 
Liberec 

T: 06/2014 

Průběžně plněno 

Nový kontrolní termín: 10/2015 

 
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 
Průběžně plněno – čeká se na schválení v humanitní komisi, následně bude předloženo do 
RM 
Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

Nesplněna jsou usnesení: 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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po vyhodnocení výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 
dokumentu na realizaci předmětné akce 

T: 06/2015 

Nesplněné usnesení – realizace nebyla podpořena v rozpočtu odboru SM 

 
564/2014 Dlouhodobý pronájem restaurace Rybářská Bašta 

MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli ZOO Liberec, p. o., 
1. Připravit zadávací dokumentaci, projektovou a prováděcí dokumentaci včetně 

související inženýrské činnosti spojené s vydáním povoleních od stavebního 
úřadu, nemovitostí a to pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je 
budova č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 
2984/3, vše v kat. území Liberec (restaurace Rybářská bašta) 

T: 06/2015 
2. Předložit Radě města Liberce ke schválení výběrové řízení na nového 

nájemce nemovitostí a to pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je 
budova č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 
2984/3, vše v°kat. území Liberec (restaurace Rybářská bašta) 

T: 06/2015 

Nesplněné usnesení - nezbytnost nového koncepčního řešení v souvislosti se změnou 
dispozic areálu ZOO Liberec 

Nový kontrolní termín: 06/2015 

 
495/2015 Schválení nového odpisového plánu Zoologické zahrady Liberec, 

příspěvkové organizace 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit změnu výše 
příspěvku na odpisy do nejbližšího rozpočtového opatření 

T: neprodleně 
Nesplněné usnesení – odbor musí požádat v nejbližším RO 

 
566/2015 Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekty prevence 

kriminality 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit investiční dotaci v celkové výši 315 000 Kč do nejbližšího rozpočtového 
opatření pro Městskou policii Liberec 

Nesplněné usnesení – nedošla dotace 
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

239/2015 Projekt „Asistent městské policie“ 

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

T: neprodleně 
Nesplněné usnesení – odbor se nevyjádřil k plnění usnesení 
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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 

Nesplněné usnesení – odbor SM oslovil společnost TSML, která odmítla realizovat 
provádění zimní údržby na předmětném pozemku s ohledem na rizika spojená 
s případným prováděním zimní údržby 

 
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 – odbor se nevyjádřil k plnění usnesení 

 
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 – nedošla dotace 

 

Z prodloužených termínů jsou navržena pro vypuštění ze sledování 
usnesení: 

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 

Vypustit ze sledování – 2x předloženo do RM – staženo 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
červenci 2015 

V měsíci č e r v e n c i  2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

308/2015 Revitalizace Rochlice - úpravy komunikace 

Souhlas se stavbou, úprava plynovodu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících“, a to mezi statutárním městem Liberec a RWE GasNet, 
s.r.o. pro akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova“ 

T 07/2015 
 

309/2015 Revitalizace Rochlice - U Potůčku 

Zajištění archeologické činnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření „Dohody o provedení archeologického výzkumu formou 
archeologického dohledu“, a to mezi statutárním městem Liberec a Severočeským 
muzeem v Liberci pro akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 
U Potůčku, cyklosteza při silnici Vratislavická“, 

T 07/2015 
 

310/2015 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci "Rozšíření 
systému odděleného sběru odpadů ve statutárním městě Liberec" 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření dodatku č.1 „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR“ se Státním fondem životního prostředí České republiky 
pro akci „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve statutárním městě 
Liberec“ 

T 07/2015 
 

362/2015 „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova“ 

Odeslání předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek odeslání formuláře 
Oznámení předběžných informací k vyhlášení do Věstníku veřejných zakázek na 
připravovanou realizaci akcí „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace 
Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice – úprava 
komunikace Dobiášova – okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího“ 

T: 07/2015 
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374/2015 Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v případě schválení dohody o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného 
nájemného: 
v nejbližším rozpočtovém opatření nárokovat z rozpočtu města finanční částku 
737.916,34 Kč, tvořící zbývající z časového rozlišení nájemného za hřbitovy 

T: 07/2015 
 

435/2015 Vypsání výběrových řízení na zakázku Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – systém řídící kontroly 
a na zakázku Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec 
a jeho organizací – dopravní plánování 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit vypsání výběrových řízení a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele 
zakázek a výsledek předložit radě města ke schválení 

T: 07/2015 
 

461/2015 Poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zajistit podpis darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Domov pro seniory 
Lukov 

T: 07/2015 
 

465/2015 Protokol o kontrole organizace Mateřská škola "Kytička", Liberec, 
Burianova 972/2, příspěvková organizace, Liberec 6 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zabývat se zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu 

 

497/2015 Změna statutu Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zajistit zveřejnění nového znění statutu na webových stránkách města 

T: 07/2015 
 

498/2015 Prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
1. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v jednotkách 

nízkého standardu s Sentivanem Vladimírem do 31. 1. 2016, Bendíkovou Olgou 
do 29. 2. 2016 a Šedým Robertem do 29. 2. 2016, 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS) se Strakovou Bertou, Tobiáškovou Evou, Dědečkovou 
Jenkou, Řehákovou Annou, Macíčkem Miroslavem a Stránskou Alenou, 
náhradníci pro všechny byty o velikosti 1+0 nebo 1+kk jsou: Ludwigová Milada, 
Pavlús Milan a Nováková Jiřina, 
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3. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené 
osoby s Kašparovou Lenkou do 31. 8. 2017, 

4. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Menclem Zdenkem, Krouským 
Josefem, Jirsákovou Hanou a Lemakovou Lenkou, 

5. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Pavlíčkem Miroslavem, 
náhradník: Chocholoušová Jaroslava, 

6. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Dvořákovou 
Drahomírou, náhradník: Klimperová Eva, Širokou Kateřinou, náhradník: 
Bartoňová Renáta, 

7. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Copovou Veronikou, náhradník: 
Dunová Naděžda, Kodešovou Annou, náhradník: Vokáč René. 

T: 07/2015 
 

521/2015 Darování devíti kusů vyřazených herních prvků do sbírkového fondu 
Moravské galerie v Brně 

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
uzavřít ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek s Moravskou galerií 
v Brně smluvní dokument o darování devíti vyřazených herních prvků do 
sbírkového uměleckoprůmyslového fondu Moravské galerie v Brně 

T: 07/2015 
 

523/2015 Dodatek č. 21 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby 
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit administraci a podpis dodatku č. 21 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku 
veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 
mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce 
nad Nisou, a. s. 

T: 07/2015 
 

524/2015 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním 
městem Liberec a společností Dopravním podnikem měst Liberec 
a Jablonce nad Nisou ve věci údržby autobusových zastávek MHD ve 
vlastnictví města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním 
městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce, a. s. 

T: 07/2015 
 

526/2015 Zřízení parkovacích stání v lokalitě Alšova, Březová alej, Třebízského 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit potřebné kroky ke zřízení parkovacích stání v rámci přechodné úpravy 
provozu 

T: 07/2015 
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531/2015 Revitalizace Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit administraci a uzavření se zhotovitelem díla (Chládek & Tintěra a.s., 
IČ 62743881, se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice) dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. 8/14/0133 (prodloužení termínu pro zhotovení díla) 

T: 07/2015 
 

541/2015 Parkovací systém ve městě Liberci – cenová nabídka společnosti 
Technické služby města Liberce a.s. na „Provozování parkovacího 
systému města Liberce v letech 2016 – 2025“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vhodným způsobem seznámit radu města Liberce s cenovými nabídkami od 
společnosti TSML a.s. a dále s návrhem na provozování návštěvnických 
parkovacích zón, parkingu v liberecké knihovně a zajištění parkování služebních 
vozidel Magistrátu města Liberce od roku 2016 včetně specifikace zapojení 
společnosti TSML a.s., Liberecká IS a.s., Městské policie Liberec, ZOO Liberec p. 
o. a odboru správy veřejného majetku 

T: 07/2015 
 

543/2015 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 o veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
podepsat a zaslat odpověď společnosti Regionální stavební s.r.o. 

 

545/2015 Výzva k náhradě škody - předžalobní upomínka 

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
1. zaslat JUDr. Ivaně Weberové, advokátce, odpověď statutárního města Liberec dle 

přílohy č. 2 
2. ve spolupráci s vedoucími odboru správy veřejného majetku a odboru ekonomiky 

získat další informace k události včetně zajištění podkladů a projednat 
s příslušnou pojišťovnou obdrženou výzvu a možnost pojistného plnění  

3. informovat radu města Liberec o zjištěných skutečnostech  

T: 21. 7. 2015 
 

546/2015 Oznámení o výsledku zadávacího řízení - "Vizuální identita pro 
Liberec" 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
informovat prostřednictvím oznámení o výsledku zadávacího řízení zúčastněné 
uchazeče 

 

559/2015 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2015 z Dotačního fondu 
Libereckého kraje – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém 
kraji“ 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, 
předložit zpracované žádosti Krajskému úřadu Libereckého kraje 
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T: 07/2015 
 

567/2015 Petice za vyřešení dopravní situace v ulici Rumjancevova. Vnitroblok, 
Liberec 

1. Ing. Pavlu Rychetskému, vedoucímu odboru dopravy, odeslat odpověď na petici 
podle schválené varianty 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit do nejbližšího 
rozpočtového opatření finanční prostředky realizaci stavebních prací a instalaci 
dopravního značení vyplývající ze schválené varianty odpovědi na petici 

T: 07/2015 

 

569/2015 Prodloužení nájemní smlouvy s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. 
s r. o. o provozování Městského plaveckého bazénu 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora: 
1. informovat stávajícího nájemce JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ spol. s r. o. 

o schválení záměru prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018 

2. zajistit přípravu dodatku č. 11 k nájemní smlouvě a předložit ho k projednání radě 
města a zastupitelstvu města včetně zveřejnění záměru v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb. 

 

574/2015 Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
informovat o rozhodnutí 4. mimořádné rady města pana Pavla Mikeze, jednatele 
společnosti První festivalová, s.r.o. 

 

578/2015 Vypsání výběrových řízení na zakázku Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – systém řídící kontroly 
a na zakázku Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec 
a jeho organizací – dopravní plánování  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit vypsání výběrových řízení a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele 
zakázek a výsledek předložit radě města ke schválení 

T: 07/2015 
 

588/2015 Majetkoprávní operace - Záměr směny pozemků s Povodím LABE, 
státní podnik 

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

T: neodkladně 
 

589/2015 Majetkoprávní operace - pacht pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv a informovat žadatele o přijatém 
usnesení 
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T: neodkladně 
 

590/2015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv a informovat žadatele o přijatém 
usnesení 

T: neodkladně 
 

591/2015 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku 

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

T: neodkladně 
 

592/2015 Majetkoprávní operace - revokace usnesení 

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

T: neodkladně 
 

593/2015 Majetkoprávní operace - pronájem garáže (NP) 

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

T: neodkladně 
 

594/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

595/2015 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 
 

596/2015 Majetkoprávní operace -změna usnesení - služebnost manželů 
Fajstavrových 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření smlouvy ohledně věcného břemene dle schváleného 
usnesení 

T: neodkladně 
 

597/2015 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 1212/9, k. ú. 
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Liberec 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
informovat vlastníka nemovitosti o rozhodnutí rady města 

T: neodkladně 
 

598/2015 Návrh na změnu platových výměrů ředitelky Mateřské školy "Nad 
přehradou", Liberec, Klášterní 149/169, příspěvková organizace, 
a ředitelky Mateřské školy "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 
příspěvková organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitelky uvedených mateřských škol 

T: ihned 
 

599/2015 Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím 
rady města 

T: neprodleně 
 

606/2015 Vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zpracování 
dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec" ve formě 
jednacího řízení bez uveřejnění 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, 
zajistit potřebné kroky pro vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování dokumentace 
nového návrhu územního plánu Liberec“ 

T: ihned 
 

610/2015 Název tramvajové zastávky Rybníček (Tatranská ulice) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat společnost DPMLJ a.s. o přijatém usnesení rady města 

T: bez zbytečného odkladu 
 

611/2015 Zřízení zastávky pro autobusy u Kavárny Pošta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zadat zpracování projektové dokumentace vč. získání příslušných povolení 

T:07/2015 

 
625/2015 Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná - ul. Zhořelecká 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit podpis Oznámení o výsledku výběrového řízení dle přílohy č. 1 

a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a 
následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění 

2. zajistit podpis smlouvy o dílo  s vybraným uchazečem M - SILNICE a.s.; 
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IČ: 42196868, se sídlem: Husova 1697, Pardubice, 530 03 

3. zajistit realizaci akce 

T: 07/2015 
 

631/2015 Přijetí dotace od Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního 
fondu, na realizaci projektu "Festival kulturního dědictví 
v partnerských městech Liberec a Žitava" 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku 

T: neprodleně 
 

633/2015 Poskytnutí peněžitých darů 

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

 

634/2015 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Bc. Jiřímu Blimlovi ve výplatním 
termínu za měsíc červenec 2015 

 

Z prodloužených termínů jsou splněna 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 
 

239/2015 Projekt „Asistent městské policie“ 

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

T: neprodleně 
 

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 
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elektronických komunikací“ 

T: bez zbytečného odkladu 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit po vyhodnocení výše 

uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek 

T: bez zbytečného odkladu 
 

Částečně jsou splněna usnesení: 

468/2015 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko 

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

Částečně splněno – ze strany SML podepsáno, ze strany sdružení nikoli 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

604/2015 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: 07/2015 
Částečně splněno – podepsáno za SML 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

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 
Částečně splněno – proběhla burza, budou podepsány smlouvy 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

214/2015 "Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje" 
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Popis principů a pravidel 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o ekonomických negativech 
a pozitivech zavedení systému IDOL ve společnosti Dopravní podnik města 
Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., včetně porovnání se stavem před zavedením 
systému IDOL ve společnosti Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad 
Nisou, 

T: 07/2015 

Průběžně plněno – ve vztahu na vznik rady IDOL bude RM informovaná v novém 
kontrolním termínu 

Nový kontrolní termín: 12/2015 

 
383/2015 Vodovodní a kanalizační řad - lokalita Ruprechtice - U Slunečních 

lázní 

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. zajistit stavebně-technické posouzení stávajícího stavu kanalizačního řadu (včetně 

kamerové zkoušky) 

T:07/2015 
2. u společnosti SVS a.s. zjistit možnosti bezplatného předání vodovodního 

a kanalizačního řadu do jejich majetku, 

T:07/2015 
3. u společnosti SčVK a.s. poptat vypracování dokumentace (včetně inženýrské 

činnosti) pro účely územního a stavebního řízení v souvislosti s výstavbou 
vodojemu 

T:07/2015 
Průběžně plněno – odeslán dopis zmocněnci – čeká se na reakci 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

534/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní 
křižovatka Dobiášova-Krejčího 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2a) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. po vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2015 

2. zajistit zpracování dotační žádosti a její odevzdání na Centrum pro regionální 
rozvoj ČR 

T: 07/2015 
Průběžně plněno – probíhá zadávací řízení 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

535/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2a) 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. po vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2015 

2. zajistit zpracování dotační žádosti a její odevzdání na Centrum pro regionální 
rozvoj ČR 

T: 07/2015 
Průběžně plněno – probíhá zadávací řízení 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

536/2015 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2a) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. po vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2015 

2. zajistit zpracování dotační žádosti a její odevzdání na Centrum pro regionální 
rozvoj ČR 

T: 07/2015 
Průběžně plněno – probíhá zadávací řízení 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

603/2015 Změna složení hodnotících komisí výběrových řízení na zakázky 
„Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 
organizací – systém řídící kontroly“ a „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – dopravní plánování“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele zakázek a výsledek předložit 
radě města ke schválení 

T: neprodleně 
Průběžně plněno – probíhá hodnocení nabídek 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

613/2015 Žádost ŘSD o výpůjčku pozemků SML a souhlas s provedením stavby 
- Nákladní 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat souhlas se stavebními úpravami stávající silnice I/35 

T: 07/2015 

Průběžně plněno – příprava podmínek k souhlasu 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

618/2015 Smlouva o dílo - Drobné vodní prvky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Smlouva o dílo 
– Drobné vodní prvky“ se společností Technické služby města Liberce a.s., 
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Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 07/2015 

Průběžně plněno – SOD je zadána v Croseu ke kontrole na odboru PR 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

Nesplněna jsou usnesení: 

445/2015 Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve vlastnictví města Liberce 
v období listopad 2014 až duben 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce, a.s., 
konkrétní termín předložení návrhu představenstvu Technických služeb města 
Liberce, a.s., podle níže uvedeného bodu: 
zpřístupnění sledování všech vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně 
archivních dat jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy 
veřejného majetku vždy před zahájením zimní údržby komunikací 

T: 07/2015 

Nesplněné usnesení 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

579/2015 Záměr výkupu budovy a pozemků v k. ú. Františkov u Liberce (bývalá 
VŠ Karla Engliše) 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit záměr výkupu budovy č. p. 114 ul. Švermova a pozemků p. č. 141/1 
a 142/1 v k. ú. Františkov u Liberce ke schválení radě města 

T: 07/2015 
Nesplněné usnesení – zjišťují se další informace 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

632/2015 Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi 
statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec 
s. r. o. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
uzavřít dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem 
Liberec a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 

T: 31. 07. 2015 
Nesplněné usnesení – dodatek ještě není uzavřen, smlouva ještě nebyla schválena na OE 

Nový kontrolní termín: 08/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 
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963/2014 Stavebně technický průzkum budovy krematoria 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v roce 2015 zajistit aktualizaci projektové dokumentace výtahu pro imobilní 
občany a dopracování PD na rekonstrukci pláště střechy budovy krematoria 

T: 2015 
Nesplněné usnesení – bude zařazeno do návrhu rozpočtu 2016 

Nový kontrolní termín: 06/2016 
 

Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 

533/2015 Revitalizace Rochlice – lokalita domů s pečovatelskou službou 

Výběr zhotovitele stavby realizované v rámci IPRM Rochlice s dotací 
z IOP 5.2 a) 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci 

a vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací 
souvisejících s realizací akce „Revitalizace Rochlice - lokalita domů 
s pečovatelskou službou“ podle projektové dokumentace zpracované projekční 
kanceláří Nýdrle 

T: 07/2015 

2. zajistit zpracování dotační žádosti a prováděcího projektu stavby a její odevzdání 
na Centrum pro regionální rozvoj ČR 

T: 07/2015 

Vypustit ze sledování – dle usnesení č. 532/2015 schválena jako náhradní akce, na akce 
schválené usnesením č. 532/2015 k realizaci probíhá zadávací řízení 

 

Z prodloužených termínů jsou navržena pro vypuštění ze sledování 
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: 04/2015 
Vypustit ze sledování – usnesení zrušeno usnesením č. 604/2015 

 

 


