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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
srpnu 2015 

V měsíci s r p n u  2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

381/2015 Hromadný podnět občanů na úpravu komunikace Hostivítova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit provedení úpravy komunikace štěrkem či asfaltovým recyklátem 
s následným zhutněním 

T: 08/2015 

 
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, 
zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec 
a Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

T: do 31. 8. 2015 
 

516/2015 Přijetí příspěvku z Grantového řízení fondu Asekol 

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu a následně zajistit 
realizaci akce 

T: 08/2015 
 

607/2015 Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné 
dopravy Libereckého kraje 

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

T: 08/2015 
 

615/2015 Úprava komunikace Nad Slují - Radčice 

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

T: 08/2015 

 

621/2015 Revitalizace Rochlice - lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - konečné vyúčtování 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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zajistit administraci a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0133 
(nezpůsobilé výdaje, méněpráce) se zhotovitelem díla (Chládek & Tintěra a.s., 
IČ 62743881, se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice) 

T: 08/2015 
 

629/2015 Revitalizace Soukenného náměstí - vytknuté vady díla 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zapracovat připomínky 
města Liberce k navržené dohodě o narovnání a projednat je se spol. SYNER s.r.o. 
a následně předložit dohodu o narovnání Radě města Liberce ke schválení 

T: 08/2015 

 

630/2015 Schválení zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu na služby 
"Vizuální identita pro Liberec II." a doplnění seznamu oslovených 
uchazečů 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora 
1. zajistit potřebné kroky k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu 

na služby „Vizuální identita pro Liberec“ 

2. vyzvat uchazeče k podání nabídky 
 

635/2015 Majetkoprávní operace - služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

636/2015 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 Evosa spol. s r.o. 
Frýdštejn, Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ:18384501 

T: 10. 8. 2015 
 

637/2015 Schválení projektových fiší (záměrů) v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit dopracování schválených fiší dle připomínek radních a podání 
uvedených projektových fiší do předvýzvy Integrovaného plánu rozvoje 
území Liberec – Jablonec nad Nisou vyhlášené v termínu 24. 7. 2015 - 13. 
8. 2015 

T: max. 13. 8. 2015 
 

638/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikací 
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Zpřesnění údajů v žádosti o dotaci z IOP 5.2a 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit zpracování nového Potvrzení o výběru projektu a jeho předložení 

k podpisu primátorovi města 

T: 08/2015 

2. předložit požadované doplnění žádostí na Centrum pro regionální rozvoj ČR 

T: 08/2015 
 

640/2015 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace pro DFXŠ Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
informovat o usnesení rady města ředitelku příspěvkové organizace 

T: neprodleně 
 

644/2015 Revitalizace Soukenného náměstí – vytknuté vady díla 

1. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření dohody 
o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností Syner s.r.o. ve věci 
provedení opravy velkoformátové dlažby 240 x 240 mm na Soukenném náměstí 
v Liberci 

T: bez zbytečného odkladu 

2. Tiboru Battánymu, primátorovi města, podepsat dohodu o narovnání mezi 
statutárním městem Liberec a společností Syner s.r.o. ve věci provedení opravy 
velkoformátové dlažby 240 x 240 mm na Soukenném náměstí v Liberci 

T: bez zbytečného odkladu 
 

646/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
informovat žadatele o neschválení majetkoprávní operace v RM 

T: neodkladně 
 

649/2015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
informovat žadatele o neschválení majetkoprávní operace v RM 

T: neodkladně 
 

652/2015 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

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

T: neodkladně 
 

653/2015 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování a uzavření smluv o výpůjčce 
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T: neodkladně 
 

654/2015 Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

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

T: neodkladně 
 

655/2015 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků 

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

T: neodkladně 
 

656/2015 Majetkoprávní operace – úprava nájemní smlouvy a smlouvy 
o výpůjčce 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
zajistit uzavření výše uvedeného dodatku k nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce

T: neodkladně 
 

657/2015 Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv 

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

T: neodkladně 
 

658/2015 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

663/2015 Návrh na změnu platů ředitelů škol zřizovaných SML 

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

T: ihned 
 

665/2015 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 
zřizovatele s čerpáním investičního fondu 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
písemně seznámit ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 
 

666/2015 Realizace systému prostupného bydlení na území statutárního města 
Liberec 
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zahájit praktické kroky k realizaci systému prostupného bydlení a informovat 
o přijatém usnesení členy humanitní komise a komise zdravotní a sociální 

T: neprodleně 
 

668/2015 Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení na území 
statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
1. zahájit praktické kroky k realizaci systému ve spolupráci s dotčenými odbory 

MML a dalšími orgány státní správy, 
2. informovat o přijatém usnesení členy komise humanitní a komise zdravotní 

a sociální 

T: neprodleně 
 

671/2015 Žádost o výjimku 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. 2 

T: neprodleně 
 

673/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení pro veřejnou zakázku na dodávku: Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – DP 

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
„Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – DP“ 
vybranému uchazeči: AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ: 47307218, s nabídkovou cenou 665.239,- Kč bez DPH a ostatním 
uchazečům 

T: ihned 

 

674/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení pro veřejnou zakázku na dodávku: „Vybrané elektronické 
služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ 

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
„Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ 
vybranému uchazeči: DYNATECH, s.r.o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, 
IČ: 25501003, s nabídkovou cenou 1.870.000,- Kč bez DPH a ostatním uchazečům

T: ihned 

 

676/2015 Podání dotační Žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č. 2/2015 
z Národního programu Životní prostředí, vyhlášené Ministerstvem 
životního prostředí 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit Žádost o poskytnutí podpory statutárního města Liberec Státnímu fondu 
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životního prostředí ČR 

T: 31. 8. 2015 (do 12:00 hodin – uzávěrka příjmu žádostí) 
 

684/2015 Změny v Městské hromadné dopravě Liberec 

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

T: bez zbytečného odkladu 

2. ve spolupráci se společností DPMLJ a.s. zveřejnit a informovat cestující 
o prodloužení autobusové linky číslo 18 ze zastávky Fügnerova do zastávky 
Bedřichov s účinností od 30. 8. 2015 

T: bez zbytečného odkladu 

3. ve spolupráci se společností DPMLJ a.s. zveřejnit a informovat cestující o změně 
autobusové linky číslo 39 ze zastávky Fügnerova do zastávky Areál Vesec 
s účinností od 1. 9. 2015 

T: bez zbytečného odkladu 

4. ve spolupráci se společností DPMLJ a.s. zveřejnit a informovat cestující 
o ukončení platnosti prázdninových jízdních řádů na linkách čísel: 
2,3,5,11,12,13,15,24 a 29 od 1. 9. 2015 a nové vymezení platnosti jízdních 
spojů pro školní rok 2015/2016 u linek číslo: 18,20,51,52,53,54,55,56,57,58,59 
a 60 

T: bez zbytečného odkladu 
 

688/2015 Jmenování místopředsedy Komise dopravní 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit prostřednictvím 
organizačního oddělení jmenování místopředsedy komise dopravní 

T: bez zbytečného odkladu 

2. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat jmenování místopředsedy 
komise dopravní 

T: neprodleně 
 

700/2015 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2015, 
ÚZ 13015 

Tiboru Batthánymu, primátorovi města, 
podepsat Prohlášení příjemce dotace 

T: 28. 08. 2015 

 

703/2015 Prodloužení pronájmu historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích 

Tiboru Batthánymu, primátorovi města, 
podepsat tuto smlouvu o nájmu 

T: 08/2015 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

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

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

T:05/2015 

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

infrastruktury - Ke Sportovnímu areálu 

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

T:05/2015 
 

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

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

T:05/2015 

 

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 

 

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 
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Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“ podle projektové dokumentace 
zpracované projekční kanceláří Valbek 

T: 06/2015 

 

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 

 

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., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 07/2015 

 

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 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

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

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
u společnosti SVS a.s. zjistit možnosti předběžného spolufinancování vodojemu 
a vodovodních řadů ze strany SVS a.s. 

T:08/2015 
Průběžně plněno – odeslán další dopis zmocněnci – čeká se na reakci, první dopis byl bez 
odezvy 
Nový kontrolní termín: 12/2015 
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384/2015 Březnická ulice – Dolní Hanychov – kolaudace 24 řadových domů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. vést jednání s panem Ing. V. Žihlou ve věci kolaudace komunikace (včetně 

dořešení dešťové a splaškové kanalizace) 

T:08/2015 
2. zajistit aktuálně stavebně technický stav místní komunikace Březnická – Dolní 

Hanychov 

T:08/2015 
Průběžně plněno – čeká se na dodání dokumentů od občanů 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

525/2015 Hromadný podnět ve věci řešení rizikové dopravní situace před 
ZŠ v ul. Jeronýmova 

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

T: 08/2015 
Průběžně plněno – žadatel informován a probíhá příprava zpracování dokumentace 

Nový kontrolní termín: 02/2016 
 

608/2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové 
osobní dopravě 2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem pro rok 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis dodatku č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové 
osobní dopravě pro rok 2015 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým 
krajem 

T: 08/2015 
Průběžně plněno – čeká se na podpis DPMLJ, a.s. 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

609/2015 Dodatek č. 22 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. 22 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: 08/2015 
Průběžně plněno – čeká se na podpis DPMLJ, a.s. 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

612/2015 Provozní řád Dětského dopravního hřiště Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zveřejnit Provozní řád Dětského dopravního hřiště Liberec na jeho adrese a v místě 
obvyklém 

 
Průběžně plněno – provozní řád dětského dopravního hřiště byl na odboru PR, čeká se 
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na podpis p. Krajčíka – ředitele MP 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

619/2015 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího 

Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova 

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
1. po schválení předložených návrhů „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o realizaci přeložky distribučního zařízení “ pro akci „Revitalizace Rochlice - 
úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace 
Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů 

T: 08/2015 

2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2015 na akce 
„Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-
Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 
finanční prostředky na realizaci přeložek distribučního zařízení v celkové výši 
69.644,55 Kč + 199.563,12 Kč = 269.207,67 Kč 

T: 08/2015 
Průběžně plněno 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

620/2015 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího 

Překládka sítě elektronických komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení návrhu „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací“ a „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ 
pro akci „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek 
Vratislavická-Krejčího ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření těchto smluvních dokumentů 

T: 08/2015 
Průběžně plněno 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

622/2015 Oprava ul. Aloisina výšina 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého 
usnesení zajistit se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
8/14/0057 spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 08/2015 
Průběžně plněno – vyhotovuje se dodatek č. 1 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

626/2015 Výstavba Kompostárny v Liberci 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit radě města ke schválení další postupy a legislativní kroky k realizaci výše 
předmětného záměru 

T:08/2015 
Průběžně plněno – zpracovávají se podklady variantních řešení. Prodleva je způsobena 
skutečností, že spol. A.S.A. potřebuje delší čas na rozhodnutí, zda se bude podílet na 
realizace předmětného záměru 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

639/2015 Udělení plných mocí společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat plnou moc společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k zastupování 
statutárního města Liberec při řešení škodních událostí dle smlouvy o poskytování 
služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 
uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a 
statutárním městem Liberec a plnou moc společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k 
zastupování statutárního města Liberec při řešení běžné a havarijní údržby dle 
smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností 
TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností ELTODO-
CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec, které jsou připojeny jako příloha 
č. 1 a příloha č. 2 tohoto materiálu 

T: bez zbytečného odkladu 
Průběžně plněno – čeká se na podpis p. Chmelíka na plnou moc 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

673/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení pro veřejnou zakázku na dodávku: Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – DP 

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření Smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací – DP“ s vybraným uchazečem: AF-
CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, PSČ 140 00, 
IČ: 47307218. 

T: po kontrole URR před uzavřením smlouvy, 08/2015 

 
Průběžně plněno- je možno uzavřít až po 15 denní lhůtě 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

674/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení pro veřejnou zakázku na dodávku: „Vybrané elektronické 
služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ 

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy k realizaci zakázky „Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK 
s vybraným uchazečem: DYNATECH, s.r.o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, 
IČ: 25501003 

T: po kontrole URR před podpisem smlouvy, 08/2015 
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Průběžně plněno – běží lhůta pro odvolání uchazečů 

Nový kontrolní termín: 09/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ před podpisem předložit na odbor právní 

a veřejných zakázek ke kontrole 

T: 03/2015 
2. po schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v zastupitelstvu města zajistit 

oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu na všechny dotčené 
pozemky uvedené v příloze č. 2 

T: 05/2015 

 

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

Pro vypuštění ze sledování jsou navržena usnesení: 

972/2014 Záměr - Projekt opatření pro zajištění systému obnovy kontejnerových 
stání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve 
spolupráci s odborem hlavního architekta: 
zajistit zpracování studie opatření pro zajištění jednotného systému obnovy 
a doplnění kontejnerových stání ve městě Liberci a to z hlediska kvality, umístění 
a vhodnosti z estetického a architektonického hlediska 

T: 08/2015 

Vypustit ze sledování – pro RM bude připraven nový materiál s cílem revokace 
současného usnesení 

 
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, 
po vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek 
zadávacího řízení a vítězného uchazeče 
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T: 08/2015 

Vypustit ze sledování – zadávací řízení nezrealizováno 

 

 


