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

Důvodová zpráva 

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

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

Odbor majetkové správy 

usnesení č. 156/2015 – nový KT: 12/2015 

usnesení č. 159/2015 – nový KT: 01/2016 

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

Odbor ekologie a veřejného prostoru 

usnesení č. 203/2015 – nový KT: 10/2015 

usnesení č. 204/2015 – nový KT: 10/2015 

usnesení č. 206/2015 – nový KT: 10/2015 

usnesení č. 207/2015 – nový KT: 10/2015 

Odbor ekonomiky 

usnesení č. 162/2015 – nový KT: 10/2015 

Odbor hlavního architekta 

usnesení č. 230/2014 – nový KT: 05/2016 

Odbor informatiky a řízení procesů 

usnesení č. 116/2015 – nový KT: 01/2016 

Odbor majetkové správy 

usnesení č. 194/2015 – nový KT: 11/2015 

usnesení č. 195/2015 – nový KT: 12/2015 

usnesení č. 196/2015 – nový KT: 01/2016 
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usnesení č. 197/2015 – nový KT: 12/2015 

usnesení č. 198/2015 – nový KT: 11/2015 

Odbor právní a veřejných zakázek 

usnesení č. 61/2013 – nový KT: 12/2015 

Odbor správy veřejného majetku 

usnesení č. 202/2015 – nový KT: 11/2015 

Odbor strategického rozvoje a dotací 

usnesení č. 137/2015 – nový KT: 11/2015 

usnesení č. 227/2015 – nový KT: 11/2015 

Odbor školství a sociálních věcí 

usnesení č. 135/2015 – nový KT: 10/2015 

usnesení č. 211/2015 – nový KT: 10/2015 

Sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

usnesení č. 170/2015 – nový KT: 12/2015 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci červenec, srpen, září 2015 

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

Splněna jsou usnesení: 

126/2015 Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního 
města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci 
statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou 
spolupráci statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě 
uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 07/2015 
 

154/2015 Zřízení Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
informovat žadatele o přijatém usnesení 6. zasedání zastupitelstva města k tomuto 
bodu – Zřízení Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

T: ihned 
 

155/2015 Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat dohodu o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. včetně souvisejících dokumentů uvedených v jejich 
přílohách a dodatek 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 uzavřené dne 31. května 2006 mezi 
společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a statutárním městem Liberec, které jsou 
připojeny jako příloha č. 2, tohoto materiálu 

T: červenec 2015 
 

157/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními 
operacemi a informovat kupující o přijatém usnesení 

T: neprodleně 
 

158/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku 

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

163/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 

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

T: neprodleně 
 

164/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) – FONDY statutárního města Liberec 
na rok 2015 

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

T: neprodleně 
 

165/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 
2015 

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

T: neprodleně 
 

168/2015 Návrh Jednacího řádu finančního výboru 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, předsedovi finančního výboru, 
seznámit členy finančního výboru s jeho zněním a ve spolupráci s tajemnicí výboru 
zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách města 

T: ihned 
 

169/2015 Změny v personálním obsazení ve finančním výboru 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit jmenování nového člena finančního výboru 

T: neprodleně 
 

173/2015 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, náměstku primátora, 
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zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností 
souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 

174/2015 Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit aktualizaci indikativního seznamu předmětného integrovaného plánu a tuto 
aktualizaci nahlásit poskytovateli dotace 

T: neprodleně 
 

175/2015 I. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oznámení aktualizace Řídícího výboru poskytovateli dotace 

T: neprodleně 
 

176/2015 II. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oznámení aktualizace Řídícího výboru poskytovateli dotace 

T: neprodleně 
 

179/2015 Plánovací smlouva – Byty Kladenská 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 07/2015 
 

180/2015 Kupní smlouva – Liberec, ul. U Krematoria, Na Perštýně – kanalizace 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 07/2015 
 

181/2015 Kupní smlouva – Liberec, Starý Harcov, ul. Dubový vrch – vodovod 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 07/2015 
 

182/2015 Schválení návrhu pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit následné kroky v procesu pořízení nového územního plánu města Liberec – 
informovat pořizovatele o ukončení přípravy opakovaného veřejného projednání a ve 
spolupráci s pořizovatelem činit kroky vedoucí k pořízení nového návrhu územního 
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plánu 

T: ihned 
 

183/2015 Návrh k pořízení 83. změny územního plánu města Liberec – návrhy 
č. 83/1 a 83/2 

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

T: neprodleně 
 

184/2015 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 

Ing. arch. Petře Farářové Veselé, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
zajistit s žadateli uzavření smluv o dotaci na podporu recyklace odpadů 

T: 31. 7. 2015 
 

185/2015 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, 
zveřejnit dotační program s upravenými podmínkami na webu města 

T: neprodleně 
 

186/2015 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, 
zajistit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi 
SML a obecně prospěšnou společností Bohemia JazzFest dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

189/2015 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Liberec JIZERSKÉ o. p. s. 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
informovat žadatele o poskytnutí dotace a zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

190/2015 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 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
zajistit vyplácení měsíčních odměn dle schválené směrnice v pravidelných měsíčních 
výplatních termínech stanovených pro Magistrát města Liberec 
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T: neprodleně 
 

191/2015 Schválení změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit informování předsedy představenstva společnosti o usnesení zastupitelstva 
města 

T: neprodleně 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

51/2015 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/11/0095 – U Lesíčka 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 03/2015 

 

Částečně jsou plněna usnesení: 

156/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemku 

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

T: neprodleně 

Částečně splněno – jednání s Kalendářem Liberecka v průběhu října 2015 – smlouva na výkup je 
hotova a připravena k podpisu 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

159/2015 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ 

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

T: neprodleně 

Částečně splněno – jedná se s ÚZSVM o výkupu pouze části nabízeného pozemku (musí schválit 
nadřízené pracoviště v Ústí n/L a v Praze) 

Nový kontrolní termín: 01/2016 
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V měsíci s r p n u  2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

117/2015 Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

Lukáši Pohankovi, starostovi městského obvodu, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: 08/2015 
 

127/2015 Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci 
I. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví 
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 08/2015 
 

128/2015 Návrh správní rady Fondu prevence statutárního města Liberec na 
přidělení dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec v rámci 
I. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence 
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 08/2015 
 

129/2015 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Liberec a žadateli. 

T: srpen 2015 
 

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

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v soc. oblasti a proplacení 
schválených finančních příspěvků na základě uzavřených smluv mezi statutárním 
městem Liberec a žadateli 

T: 08/2015 
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187/2015 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, 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací Most k naději dle přílohy č. 1 

T: 08/2015 
 

188/2015 Pověření k poskytování protidrogových sociálních služeb terapeutické 
komunity, 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, 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací ADVAITA, z.ú. dle přílohy č. 1 

T: 08/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

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

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat příslušnou kupní smlouvu 
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V měsíci z á ř í  2015 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

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

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML 

a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním 
městem Liberec a žadateli 

T: 09/2015 
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML 

a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním 
městem Liberec a žadateli 

T: 09/2015 
 

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

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv 
mezi statutárním městem Liberec a žadateli 

T: 09/2015 
 

177/2015 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice 
(ul. Na Mlýnku) 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
po schválení majetkoprávní operace pod bodem 1. zastupitelstvem města, zajistit 
uzavření příslušné darovací smlouvy se společností Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o., 
Štverákova 2777/22, 193 00 Praha 9 

T: 09/2015 
 

193/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: neprodleně 
 

199/2015 Schválení Závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit předložení Závěrečné zprávy poskytovateli dotace 

T: nejdéle do 12. 9. 2015 
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200/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství na projektu "Sportovní centrum pro 
mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku ke Smlouvě o partnerství 

T: 09/2015 
 

201/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové 
plochy Liberec I" 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis příslušného dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

T: 09/2015 
 

205/2015 Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projektu č. 15 – 
žadatele Lidi pro Liberec – Revitalizace Sherwoodského lesíku 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 
 

208/2015 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh a jejich předání ředitelům školských 
příspěvkových organizací 

T: neprodleně 
 

209/2015 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh a jejich předání ředitelům kulturních 
příspěvkových organizací 

T: neprodleně 
 

210/2015 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací a jejich předání ředitelům příspěvkových organizací sociálního 
a zdravotního zaměření 

T: neprodleně 
 

212/2015 Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
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zajistit zastavení exekučního řízení pro částku ve výši 600 000 Kč a zaslat žadateli 
rozhodnutí zastupitelstva města 

T: neprodleně 
 

213/2015 Prodloužení nájemní smlouvy s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s r.o. 
o provozování Městského plaveckého bazénu 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 

T: neprodleně 
 

216/2015 Sloučení Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové 
organizace se Základní školou praktickou a Základní školou speciální, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí,  
předložit příslušnému správnímu úřadu žádosti o změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 

T: do 30. 9. 2015 

 

217/2015 Podání dotační Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce pro rok 2016 a schválení povinné spoluúčasti 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní 
práce pro rok 2016 primátorem města a doručit žádost ve stanoveném termínu na Úřad 
vlády ČR 

T: 30. 9. 2015 (uzávěrka příjmu žádostí) 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

43/2013 Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního 
plánu města Liberec a zařazení podnětů do strategické změny 
č. 71 Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování změny č. 71 Územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 
 

166/2013 Schválení návrhu zadání 71. Změny Územního plánu města Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 71. Změny Územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 
 

227/2013 Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 71. změny Územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 
 

17/2015 Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení 71. změny Územního plánu 
města Liberec 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit následné kroky v procesu pořízení 71. A změny Územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 
 

Částečně jsou plněna usnesení: 

61/2013 Revokace usnesení ZM č. 248/2012 "Odvod za porušení Smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05" 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
učinit veškeré kroky k obraně Statutárního města Liberec v soudním řízení 

Částečně splněno – čeká se na schválení dohody o prominutí dluhu, uzavřené mezi SML 
a Úřadem pro zastupování státu, ministerstvem financí 

Nový kontrolní termín: 12/2015 

 
162/2015 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrka 

statutárního města Liberec za rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2014 do 
nejbližšího rozpočtového opatření 

T: do 30. 9. 2015 

Částečně splněno – bude zařazeno do 7RO v říjnu 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

194/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků od ČR – ÚZSVM 

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

T: neprodleně 
Částečně splněno – smlouva se připravuje k podpisu 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

195/2015 Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

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

T: neprodleně 
Částečně splněno – smlouva odeslána na ČEZ k podpisu 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
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196/2015 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku 

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

T: neprodleně 

Částečně splněno – zpracovává se znalecký posudek, pak bude probíhat jednání s vlastníky 
pozemků 

Nový kontrolní termín: 01/2016 
 

197/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků s Lesy České 
republiky, s. p. 

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

T: neprodleně 

Částečně splněno – doplňují se podklady k vložení stavby (nádrž Bucharka v Horním 
Hanychově) do katastru nemovitostí, pak bude možné podepsat směnnou smlouvu 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

198/2015 Majetkoprávní operace – směna pozemků 

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

T: neprodleně 

Částečně splněno – do ZM bude předložena revokace usnesení – došlo ke změně jednoho ze 
současných vlastníků pozemků 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

203/2015 Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu SML 
a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem 
Liberec a žadateli 

T: 09/2015 

Částečně splněno – podepsaná smlouva, příprava objednávky v systému Ginis 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

204/2015 Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projektu č. 11 – 
žadatele Recyklohraní, o.p.s., - Recyklace hrou – výjezdní program pro školy

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML 
a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem 
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Liberec a žadatelem 

T: 09/2015 

Částečně splněno – podepsaná smlouva, příprava objednávky v systému Ginis 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

206/2015 Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – Projekt č. 33, žadatel 
Mateřská škola “Malinek“, Liberec, Kaplického 386, p. o – Zeleň pro děti 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML 
a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem 
Liberec a žadatelem 

T: 09/2015 

Částečně splněno – podepsaná smlouva, příprava objednávky v systému Ginis 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

207/2015 Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projekt č. 29 žadatele 
Mateřská škola Klubíčko, Vrbové hrátky 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec 

T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML 
a proplacení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem 
Liberec a žadatelem 

T: 09/2015 

Částečně splněno – podepsaná smlouva, příprava objednávky v systému Ginis 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

227/2015 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního 
města Liberec a jeho organizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 31. 7. 2015 k projektu Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" dle přílohy č. 1 

T: 09/2015 
Částečně splněno – na podpisu u zúčastněných stran 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou částečně plněna usnesení: 

137/2015 MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k. ú. Horní Hanychov a následný 
prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. 



15 
 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1. – 5. zastupitelstvem města, 
zajistit uzavření příslušných darovacích smluv s vlastníky pozemků 

T: bezodkladně 
Částečně splněno – na podpisu u zúčastněné strany 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

116/2015 Zřízení fondu rozvoje 

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, 
připravit interní aplikaci pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou 
aplikaci pro informování veřejnosti o Fondu rozvoje 

T: září 2015 

Průběžně plněno – z důvodu náročnosti úkolu (po dohodě s náměstkem pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace) 

Nový kontrolní termín: 01/2016 
 

170/2015 Záměr zřízení Dotačního fondu 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
připravit a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh na zřízení Dotačního fondu včetně 
statutu, struktury fondu a pravidel jeho fungování 

T: 09/2015 

Průběžně plněno – z důvodu náročnosti úkolu (po dohodě s náměstkem pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace) 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

202/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Bánskobystrická – 
Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodníku 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 09/2015 

Průžběžně plněno – čeká se na doručení podepsané smlouvy od společnosti Magna Exteriors 
& Interiors (Bohemia) s.r.o. 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

211/2015 Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a P4 Plaza 
s.r.o. 

1. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podepsání smlouvy za dodržení 
stanovených podmínek  

2. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zařadit do návrhu nejbližšího 
rozpočtového opatření částku ve výši 307.500 Kč do rozpočtu odboru školství, kultury 
a sociálních věcí 
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T: 09/2015 
Průběžně plněno – čekání na informaci od OE o zaplacení 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

230/2014 Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec – podnět č. 79/1 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
zajistit následné kroky v procesu pořizování 79. změny Územního plánu města Liberec 

T: neprodleně 

Průběžně plněno – v návaznosti na pořízení nového územního plánu 

Nový kontrolní termín: 05/2016 
 

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

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

T: neprodleně 
Průběžně plněno – čekání na doložení jednatelského oprávnění 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

 


