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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
září 2015 

V měsíci z á ř í  2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

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: 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Městským obvodem 
Vratislavice nad Nisou předložit radě města ke schválení Dohodu o vypořádání 
časového rozlišení nájemného a služeb hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou 

T: 09/2015 
 

420/2015 Schválení projektových záměrů 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
pokračovat v přípravě podkladů pro projektovou žádost 

T: 09/2015 

 
585/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 4 – DOTACE statutárního města 

Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 – DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2015 zastupitelstvu města dne 3. 9. 2015 jako Informaci 

 

587/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: 3. 9. 2015 
 

600/2015 Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a 
P4 Plaza s.r.o. 

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

T: 3. 9. 2015 
 

605/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové 
plochy Liberec I." 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 
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T: 3. 9. 2015 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s interními předpisy a postupy statutárního města Liberec zajistit veškeré 
činnosti spojené s výpůjčkou pozemků uvedených v příloze č. 6, 7 a 8 tohoto 
materiálu 

T: 09/2015 
 

617/2015 Žádost o řešení dopravní situace – Rudolfov, U Vleku 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit krátkodobé osazení statistického radaru za účelem sběru dat o počtu 
a rychlostech vozidel, provést vyhodnocení a na základě vyhodnocení navrhnout 
a realizovat případná opatření 

T:09/2015 

 

628/2015 Způsob zajištění BESIP v Liberci prostřednictvím Sboru dobrovolných 
hasičů v Liberci případně HZSLK 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření smluvního dokumentu dle přílohy č. 2 se všemi sbory 
dobrovolných hasičů uvedených v příloze č. 1 

T:09/2015 
 

629/2015 Revitalizace Soukenného náměstí – vytknuté vady díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci se spol. SYNER v souladu s přijatým usnesením realizaci 
zkušebních vzorků opravy dlažby. Dále při realizaci zkušebních vzorků dlažby 
zajistit v místech provádění zkušebních vzorků „jádrové“ odvrty podkladních 
vrstev včetně možných pevnostních zkoušek a vhodným způsobem informovat 
Radu města Liberce o výsledcích pevnostních zkoušek a provozních zkoušek 
provedených vzorků oprav 

T: 09/2015 
 

645/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 5 – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 5 – DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2015 zastupitelstvu města dne 3. 9. 2015 jako Informaci 

 

646/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: 3. 9. 2015 
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647/2015 Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

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

T: 3. 9. 2015 
 

648/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků od ČR – ÚZSVM 

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

T: 3. 9. 2015 
 

649/2015 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

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

T: 3. 9. 2015 

 

650/2015 Majetkoprávní operace – směna pozemků 

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

T: 3. 9. 2015 
 

651/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků s Lesy 
České Republiky, s. p. 

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

T: 3. 9. 2015 
 

660/2015 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 
příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení  

T: 3. 9. 2015 
 

661/2015 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 
příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení  

T: 3. 9. 2015 
 

662/2015 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
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organizací sociálního a zdravotního zaměření 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací sociálního a zdravotního zaměření zastupitelstvu města ke schválení 

T: 3. 9. 2015 
 

664/2015 Prodloužení nájmů, přidělení a výměna bytů ve vlastnictví SML 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
1. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou 

službou (dále jen DPS) s Matějkovou Janou, Kirykovou Justinou, Suchánkem 
Jaroslavem, Körnerem Ewaldem a Körnerovou Libuší,  
náhradníci pro všechny byty o velikosti 1+0 nebo 1+kk jsou: Hudská Silva 
a Rašín Josef, 
náhradníci pro byt o velikosti 1+1 jsou: Raiminius Rainhold a Raiminiusová 
Zdeňka, 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – upravitelné 
(bezbariérové) s Novákem Karlem a Zahorákem Karlem, 

3. uzavřít dodatky na prodloužení nájemní smlouvy na byty pro příjmově 
vymezené osoby s Prokopovou Gabrielou do 31. 8. 2017 a Drobnou 
Vendulkou do 31. 10. 2017. 

4. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Polívkovou Monikou 
a Patyiovou Helenou, 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Kubíčkovou Zoe, náhradník: 
Šípková Lenka a Grigorjanovou Ruzannou, náhradník: Jedličková Tereza, 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s Machovou Miloslavou, náhradník: 
Jedličková Tereza, 

7. vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy na byt v domě s věcně 
usměrňovaným nájemným se Semusiem Romanem, 

8. informovat nájemnici Ferdovou Blanku o neprodloužení nájemní smlouvy na 
byt pro příjmově vymezené osoby, 

9. informovat nájemníka Pála Stanislava o neprodloužení max. doby nájmu 
u startovacího bytu, 

10. informovat nájemníka Šperla Milana o neumožnění přepisu nájemního práva 
na byt standardní. 

T: 09/2015 
 

667/2015 Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zahájit přidělování bytů dle schválených pravidel, upravená pravidla zveřejnit na 
webových stránkách SML a informovat o přijatém usnesení členy komise 
humanitní  

T: od 1. 9. 2015 
 

669/2015 Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál zastupitelstvu města k projednání 
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T: 3. 9. 2015 
 

670/2015 Jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení "Vizuální identita pro 
Liberec II" 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
zajistit informování členů komise o jmenování 

 

672/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství na projektu "Sportovní centrum 
pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" 

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

T: 3. 9. 2015 
 

675/2015 Schválení Závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

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

T: 3. 9. 2015 
 

677/2015 Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrhy na předložení dotací z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015 
ke schválení na 7. zasedání ZM dne 3. 9. 2015 

 

678/2015 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, 
předložit návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015 
projektu č. 11, žadatele Recyklohraní, o.p.s., - Recyklace hrou - výjezdní program 
pro školy ke schválení na sedmém zasedání zastupitelstva města dne 3. 9. 2015 

 

679/2015 Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projektu č. 15 
– žadatele Lidi pro Liberec, Revitalizace Sherwoodského lesíku 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015 
projektu č. 15, žadatele Lidi pro Liberec, Revitalizace Sherwoodského lesíku, ke 
schválení na sedmém zasedání zastupitelstva města dne 3. 9. 2015 

 

680/2015 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, 
předložit návrh na přidělení dotace z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015 
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projektu č. projektu č. 33, žadatele Mateřská škola “Malinek“, Liberec, Kaplického 
386, p. o. – Zeleň pro děti, ke schválení na sedmém zasedání zastupitelstva města 
dne 3. 9. 2015 

 

681/2015 Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projekt č. 29 
žadatele Mateřská škola Klubíčko, Vrbové hrátky. 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh na přidělení dotace z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015 
projektu č. 29, žadatele Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 128/1, p. 
o., Vrbové hrátky, ke schválení na sedmém zasedání zastupitelstva města dne 3. 9. 
2015 

 

682/2015 Dodatek č. 23 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. 23 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: 09/2015 
 

687/2015 Zjištěný zásah do majetku SML v lokalitě Vlčí vrch – postup při 
odstraňování reklam z majetku SML 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit průběžné odstraňování a likvidaci reklam, cedulí a obdobných 
propagačních materiálů umístěných na majetku statutárního města Liberec bez jeho 
souhlasu, a to zejména ze zábradlí, opěrných zdí, protihlukových stěn, příslušenství 
komunikací atd. 

T: průběžně 
 

690/2015 Pokus o smírné řešení, předžalobní výzva k náhradě škody – žádost 
o uzavření plánovací smlouvy v souvislosti se stavbou „Bytové domy 
Horská“ SO 02 – penzion s apartmány, SO 03 – Zpevněné plochy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit následující stanoviska k předmětné problematice stavby bytového domu 

Horská: 

a) zajistit k výše předmětné záležitosti stanovisko odboru hlavního architekta, 

b) zajistit k výše předmětné záležitosti stanovisko odboru dopravy, 

c) zajistit k výše předmětné záležitosti stanovisko stavebního úřadu, 

d) zajistit informaci na stavebním úřadě ohledně probíhající změny územního 
rozhodnutí v souvislosti s výše předmětnou stavbou, 

T:09/2015 

2. po zajištění stanovisek výše uvedených odborů předložit radě města k projednání 
návrh postupu řešení ve věci předmětné stavby, respektive Plánovací smlouvy - 
„Bytové domy Horská“ SO 02 - penzion s apartmány, SO 03 – Zpevněné 
plochy 
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T:09/2015 

3. informovat žadatele BV Development Liberec I. s. r.o., se sídlem Rybova 
1905/25, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, která v zastoupení 
advokáta Mgr. Jaroslava Červenky o přijatém usnesení rady města Liberce 

T:09/2015 
 

691/2015 Sdružené investice 2015 

Financování opravy povrchů komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

T: 09/ 2015 

 

693/2015 Nová místní úprava a změna dopravního značení v Olbrachtově ulici 

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

T: 09/2015 

 

694/2015 Hromadný podnět ve věci umístění dopravní značky umožňující 
podélné parkování vozidel na chodníku v ul. Na Hradbách 

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

T: 09/2015 
 

695/2015 Oprava komunikace Břehová – Kateřinky 

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

T: 09/2015 

 

699/2015 Parkovací systém ve městě Liberci - Rezidentní a abonentní stání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. předložit radě města Liberce ke schválení podmínky pro získání a použití 

parkovacích servisních karet 

T: 09/2015 

2. předložit radě města Liberce ke schválení všeobecné podmínky pro získání 
a použití parkovacích karet 

T: 09/2015 
 

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

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit účelovou dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 do 
nejbližšího rozpočtového opatření. 
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T: 30. 09. 2015 
 

701/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 
2015 

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

T: 3. 9. 2015 
 

707/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 6 – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 – DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2015 zastupitelstvu města dne 24. 9. 2015 jako Informaci 

 

708/2015 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního 
města Liberec za období leden – červen 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 

 

709/2015 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 
 

710/2015 Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec 

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

T: 24. 9. 2015 
 

711/2015 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 odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče Pastali s.r.o. dle přílohy č. 3 po 
doložení všech dokladů panem Tomášem Dubcem, uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s výše uvedeným, adresou Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 03834654 

T: 18. 9. 2015 
 

712/2015 Souhlas se zapojením základních škol do projektu financovaného 
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z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 
57) a s přijetím dotace 

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

T: ihned 
 

713/2015 Žádost ZOO Liberec o schválení přijetí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec 

T: neprodleně 
 

714/2015 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, 
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 24. 9. 2015 
 

715/2015 Návrh členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové 
organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh na přistoupení statutárního města Liberec k CIVINET Česká 
a Slovenská republika, z. s. ke schválení zastupitelstvu města 

T: 16. 9. 2015 
 

716/2015 Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijatým návrhem „Podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího 
stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec, vyjma katastrálního území 
Vratislavice nad Nisou, pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P“ zajistit postup dle 
těchto podmínek 

T: neprodleně 
 

717/2015 Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemku“ v ulici Pastýřská před 
vjezdem do areálu územního odboru na ppč. 534 k. ú. Liberec pro 
služební účely Policie ČR 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce 

T: bez zbytečného odkladu 
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720/2015 Účast studentky při jednání hodnotící komise 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
informovat ostatní členy komise o přítomnosti studentky na jednání komise 

T: neprodleně 
 

721/2015 Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zpracování 
dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec" ve formě 
jednacího řízení bez uveřejnění 

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

T: neprodleně 
 

723/2015 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu 
města 

T: 09/2015 
 

725/2015 Změna statutu Řídicího výboru a návrh dodatku č. 2 Smlouvy 
o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou IPRÚ 
Liberec – Jablonec nad Nisou 

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

T: 24. 9. 2015 
 

726/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 
2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 
2015 zastupitelstvu města dne 24. 9. 2015 ke schválení 

 

727/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

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

T: 24. 9. 2015 
 

728/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: 24. 9. 2015 
 

729/2015 Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitostí od Státního 
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pozemkového úřadu 

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

T: 24. 9. 2015 
 

730/2015 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku 

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

T: 24. 9. 2015 
 

731/2015 Majetkoprávní operace – služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

732/2015 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 
 

733/2015 Pronájem Liebiegova paláce a udělení podlicence pro natáčení 
čínského televizního seriálu 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
podepsat schválenou smlouvu 

T: neodkladně 
 

735/2015 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání statutárního města Liberec za rok 2014 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2014 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení 

T: 24. 9. 2015 
 

736/2015 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Kulturního fondu statutárního 
města Liberec za rok 2014 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Kulturního fondu SML za rok 
2014 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 24. 9. 2015 
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737/2015 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence 
statutárního města Liberec v roce 2014 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec k projednání 

T: 24. 9. 2015 
 

738/2015 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu zdraví statutárního 
města Liberec za rok 2014 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec k projednání 

T: 24. 9. 2015 
 

739/2015 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2015 

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

T: 24. 9. 2015 
 

741/2015 Navýšení kapacit vybraných škol a školských zařízení zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení 

T: nejpozději do 30. 9. 2015 
 

742/2015 Sloučení Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové 
organizace se Základní školou praktickou a Základní školou speciální, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací a stanovení platu 
ředitelky nástupnické organizace 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit zastupitelstvu města návrh na sloučení Základní školy praktické, Liberec, 
Gollova 394/4, příspěvkové organizace se Základní školou praktickou a Základní 
školou speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace včetně schválení 
zřizovací listiny 

T: 24. 9. 2015 

 

743/2015 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách pro Základní školu, Liberec, 
Husova 142/44, příspěvkovou organizaci 

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

T: ihned 
 

744/2015 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. j. 3500/96/41 mezi statutárním 
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městem Liberec a Podještědským gymnáziem, s.r.o. o nájmu 
nebytových prostor v Základní škole, Liberec, Sokolovská 328 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě č. j. 3500/96/41 o nájmu nebytových prostor 

T: neprodleně 
 

745/2015 Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec 
a Michalisem Dzikosem 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh rady města ke schválení zastupitelstvu města 

T: 24. září 2015 
 

746/2015 Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí Krajské vědecké knihovně v Liberci na vydání knihy 
romské autorky Ireny Eliášové 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 

1. poskytnout dotaci Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové 
organizaci, ve výši 20.000 Kč na vydání knihy „Chci se vrátit do pohádky“ 

2. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 
 

748/2015 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na 
sociální službu Domov pokojného staří – Domov sv. Vavřince ve výši 
200.000,- Kč na rok 2015 

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

T: 24. 9. 2015 
 

749/2015 Zřízení dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského typu 
zřizovaných SML 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
informovat politické kluby v zastupitelstvu města Liberec a vyzvat je k nominacím 
do dozorčích rad uvedených příspěvkových organizací, dle předem stanovených 
kritérií 

T: neprodleně 

 

750/2015 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, 
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: 24. 9. 2015 
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751/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – 
Grand Hotel Imperial Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 2 

T: neprodleně 

 

752/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 – 
Hotel Liberec s.r.o. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat vydané rozhodnutí dle přílohy č. 3 

T: neprodleně 
 

753/2015 Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod č. LB/1140/EP/A/PRK/02 
v rámci projektu Bazén Liberec, r. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01140 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit úhradu částky dotace dotčené nesrovnalostí ve výši 24 066 751,07 
Kč na účet 2816572/0800 poskytovatele dotace Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod 

T: 15. 9. 2015 
 

754/2015 Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit ke schválení zastupitelstvu města účast v projektu přeshraniční 
spolupráce s názvem „4 města zachraňují přes hranice“ a s tím související 
dokumenty 

T: 8. ZM dne 24. 9. 2015 
 

755/2015 Výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí 
o. s. 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh výkupu nemovitostí ke schválení zastupitelstvu města 

T: 24. 9. 2015 

 

756/2015 Jmenování manažera IPRÚ 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města 

T: 24. 9. 2015 
 

758/2015 Dodatek č. 2 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před 
povodněmi v ORP Liberec“ 
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Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit Dodatek č. 2 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 24. 9. 2015 
 

759/2015 Zadání 82. změny územního plánu města Liberec – prověření vymezení 
ploch veřejné zeleně 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit materiál „Zadání 82. změny územního plánu města Liberec“ 
k projednání v Zastupitelstvu města Liberec 

T: do 24. 9. 2015 
 

761/2015 Plánovací smlouva – Bytové domy Horská – SO 02 – Penzion, SO 03 – 
Zpevněné plochy – změna příjezdové komunikace k penzionu 

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

T:09/2015 
 

762/2015 Návrh na revokaci usnesení č. 15/2014 ze dne 30. ledna 2014  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit tento návrh zastupitelstvu města 

T: 24. 9. 2015 
 

763/2015 Schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na pravidelnou 
sportovní činnost mládeže 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit tento návrh zastupitelstvu města 

T: 24. 9. 2015 
 

764/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení a nepřidělení 
dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci III. 
výzvy roku 2015 

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

T: 24. 9. 2015 
 

766/2015 Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Janův Důl o výkonu přenesené 
působnosti na úseku přestupků 

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

T: neprodleně 
 

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

362/2011 Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Bc. Davidu Novotnému, pověřeného zastupováním vedoucímu odboru technické 
správy veřejného majetku, 
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou o dílo předložit 
„Smlouvu o uzavření darovací smlouvy“ radě města a následně zastupitelstvu 
města ke schválení 

T: 01/2012 
 

490/2011 Zrušení usnesení RM č. 265/2011 

Plánovací smlouva – Výstavba komunikace na p. p. č. 89, k. ú. 
Karlinky – U Lesíčka 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 

T: 01/2012 
 

525/2014 Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 
– systém prostupného bydlení 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
prověřit možnost realizace doporučení komise 

T: 09/2014 
 

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 
 

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

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

T: průběžně 
 

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

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

T:05/2015 
 

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 

 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

609/2015 Dodatek č. 22 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby 
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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 
 

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 

 

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 

 

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 
 

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 
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Částečně jsou plněna usnesení: 

1002/2014 Systém prostupného bydlení na území statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru péče 
o občany, 
realizovat ve spolupráci s odborem majetkové správy úkony dle důvodové zprávy, 
vedoucí k plnému fungování prostupného bydlení 

T: 09/2015 

Částečně splněno – chybí ubytovna SML pro krizové bydlení v rámci 1. stupně PB 

Nový kontrolní termín: 10/2015 

 
363/2015 Alej Masarykova – návrh na stabilizační opatření 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru 
ekologie a veřejného prostoru, 
zajistit realizaci navržených opatření dle přijatého usnesení a seznámit radu města 
s výsledky tahových zkoušek a s vizualizací provedení redukčního řezu 

T: 09/2015 
Částečně splněno – připravuje se pracovní skupina 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

528/2015 Záměr uzavření plánovací smlouvy - „Bytový dům – Zelená Střecha, 
Liberec – Františkov“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit zpracování a předložení plánovací smlouvy na zpracování projektové 
dokumentace úprava křižovatky komunikací Švermova a Žitavská v rámci stavby 
„Bytový dům – Zelená Střecha, Liberec – Františkov“ radě a zastupitelstvu města 
Liberce 

T:09/2015 

Částečně splněno – čeká se na cenovou nabídku projektové dokumentace 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

659/2015 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 JBK Liberec spol. s r. 
o., Mírová 574/8, 460 11 Liberec 11, IČ: 25463241 

T: 5. 9. 2015 
Částečně splněno – závislé na rozpočtovém opatření 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

692/2015 Hromadný podnět na řešení dopravní situace v oblasti Lukášovského 
údolí, Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit odeslání podnětu na Městskou Policii Liberec ve věci dodržování 
dopravních předpisů, zejména dodržování rychlosti vozidel na komunikaci 
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Lukášovská 

T: 09/2015 

V případě schválení varianty B 
zadat zpracování dokumentace s návrhem opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců 
na komunikaci Lukášovská 

T: 09/2015 

Částečně splněno – odeslán podnět na MP, probíhá výběr zpracovatele PD na návrh 
opatření 

Nový kontrolní termín: 02/2016 
 

734/2015 Havarijní stav ocelové konstrukce tubusu Ještěd 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit podpis smlouvy 

o dílo na realizaci akce 
2. bezodkladně informovat radu města na její nejbližší schůzi po uzavření smlouvy 

o dílo o stavu a realizaci akce 
3. zjistit a předložit informace radě města o důvodech vzniku havarijního stavu 

a určení odpovědných osob za jeho vznik 

T: ihned 
Částečně splněno – ve stavu rozpracovanosti 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

755/2015 Výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí 
o. s. 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření částku na úhradu první splátky ve výši 
4.393.456,- Kč 

T: neprodleně 
Částečně splněno – bude zařazeno do 7RO v říjnu 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

767/2015 Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících 
s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat smlouvy o poskytnutí daru s jednotlivými sbory dobrovolných hasičů 

T: 09/2015 

Částečně splněno – k prodlení došlo na straně SDH, než všichni starostové smlouvu 
podepsali, momentálně jsou smlouvy k podepsání u pana primátora 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

316/2015 Zřízení Fondu rozvoje 
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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: 09/2015 

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

Nový kontrolní termín: 01/2016 
 

420/2015 Schválení projektových záměrů 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, zahájit přípravu projektu 

T: 09/2015 

Plněno průběžně – zahájena jednání odborů v rámci projektové kanceláře 

Nový kontrolní termín: 12/2015 

2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli MP Liberec, zahájit přípravu projektu 

T: 09/2015 

Plněno průběžně – probíhají jednání se zainteresovanými stranami 

Nový kontrolní termín: 12/2015 

 
616/2015 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – lávka Nad 

Údolím 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu 

T: 09/2015 

Plněno průběžně – protistrana smlouvu dosud nepodepsala, čekání na podpis 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

689/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Bánskobystrická – 
Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodníku 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit tento návrh smlouvy zastupitelstvu města ke schválení 

T: 3. 9. 2015 
Plněno průběžně – čeká se na doručení podepsané smlouvy od společnosti Magna 
Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

768/2015 Přijetí účelové dotace na rok 2015 z Dotačního fondu Libereckého 
kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí 
Libereckého kraje 

1. Tiboru Batthánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec /dle přílohy/ 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit účelovou dotaci 
do rozpočtu města dle důvodové zprávy 

T: 09/2015 
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Plněno průběžně – smlouva podepsána, momentálně na krajském úřadě k podpisu 
u hejtmana, poté bude dotace zaslána a zařazena do rozpočtu 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

492/2011 Zrušení usnesení RM č. 362/2011 

Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 

T: 01/2012 
Plněno průběžně – probíhá stavba 

Nový kontrolní termín: 06/2016 
 

559/2011 Komunikace U Mlýna – rekonstrukce komunikace Plánovací smlouva 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 

T: 01/2012 
Plněno průběžně – čeká se na směnu pozemků 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

870/2011 Rodinné domy – Hanychov, Irkutská – Charbinská – dopravní značení

Plánovací smlouva 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické 
správy veřejného majetku, 
po schválení zastupitelstvem města „Plánovací smlouvy“ zajistit oboustranný 
podpis výše uvedeného smluvního dokumentu 

T: 01/2012 
Plněno průběžně – čeká se na stanovisko odboru dopravy 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

48/2012 Plánovací smlouva – Horská 

Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucímu odboru správy 
veřejného majetku, 
po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací 
předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke 
schválení 

T: 12/2013 
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Plněno průběžně – kolaudace provedena, čeká se na dohodu s investorem 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Zajistit zpracování projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti 

T: 11/2014 
Plněno průběžně – probíhá zpracování PD 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

795/2014 Revokace usnesení rady města č. 591/08 

odboru hlavního architekta, 
připravit podklady pro zadání a návrh dalšího postupu 

T: do 31. 10. 2014 

Plněno průběžně – v současné době probíhají jednání mezi zástupci města s majoritním 
akcionářem Teplárny Liberec, a. s. 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

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 
Plněno průběžně – poptávkové řízení ještě nebylo ukončeno 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

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

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

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

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou variantou 

T: neodkladně 
Plněno průběžně – vedou se jednání Libereckým krajem 

Nov kontrolní termín: 04/2016 
 

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 



24 
 

T: 07/2015 

Plněno průběžně – probíhají jednání s TSML 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

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 

Plněno průběžně – čeká se na doručení podepsaného dodatku ke smlouvě od společnosti 
Strabag a.s. 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

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 

Plněno průběžně – chybí rozhodnutí k podpisu smlouvy 

Nový kontrolní termín: 11/2015 

Nesplněna jsou usnesení: 

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

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci se společností Technické služby města Liberce, a.s., předložit Radě 
města Liberce ke schválení operační plán zimní údržby komunikací 2015 – 2016 

T: 09/2015 

Nesplněné usnesení – probíhají poslední jednání s TSML, plán bude předložen RM v říjnu 

Nový kontrolní termín: 10/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

674/2015 Vyhodnocení veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního 
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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 

Nesplněné usnesení – nově předloženo do 17. RM 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

Pro vypuštění ze sledování jsou navržena usnesení: 

719/2015 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, 
po schválení předložených návrhů „Dohod o postoupení Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení “ pro akce 
„Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-
Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření příslušných 
smluvních dokumentů 

T: 09/2015 – kontrolní 

Vypustit ze sledování – zrušeno v plném rozsahu usnesením č. 802/2015 v 17. RM 

 

 


