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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
říjnu 2015 

V měsíci ř í j n u  2015 byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 

Splněna jsou usnesení: 

974/2014 Podnět občanů na opravu povrchu místních komunikací Cidlinská 
a Březinova včetně odvodnění, k. ú. Starý Harcov 

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

T: 10/2015 
 

260/2015 Hromadný podnět občanů lokalita Javorová – Lesní 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Nárokovat finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zvýšené plochy 
křižovatky Javorová – Lesní do rozpočtu odboru na rok 2016 a v případě přidělení 
finančních prostředků akci v roce 2016 realizovat 

T: 10/2015 

 
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: 
z rozpočtu města Liberec na rok 2016 nárokovat finanční částku ve výši 
937.121,66 Kč – doplatku majetkové újmy společnosti Technické služby města 
Liberce, a.s., vzniklou v důsledku darování hřbitovů 

T: 10/2015 
 

611/2015 Zřízení zastávky pro autobusy u Kavárny Pošta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
nárokovat potřebné finanční prostředky na realizaci této akce do rozpočtu na rok 
2016 

T:10/2015 

 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
nárokovat finanční prostředky na realizaci opravy komunikace do rozpočtu na rok 
2016 a v případě jejich přidělení zajistit realizaci akce 

T:10/2015 
 

644/2015 Revitalizace Soukenného náměstí – vytknuté vady díla 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci se spol. Syner zajistit realizaci podmínek uvedené v dohodě 
o narovnání 

T: 10/2015 

 

695/2015 Oprava komunikace Břehová – Kateřinky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit realizaci schválené varianty 

T: 10/2015 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci se společností Liberecká IS a.s. a Městskou Policií Liberec zajistit 
prodej parkovacích karet rezidentního a abonentního stání na parkovištích ve 
vlastnictví města Liberce od 1. 1. 2016 a to s termínem zahájení prodeje od 
1. 10. 2015 

T: 10/2015 

 
757/2015 Záměr schválení Místní akční skupiny Podještědí jako zpracovatele 

Místního akčního plánu vzdělávání za statutární město Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
vyjednat podmínky spolupráce, připravit a do dalšího jednání rady předložit 
partnerskou smlouvu s Místní akční skupinou Podještědí týkající se partnerství při 
zpracovávání Místního akčního plánu vzdělávání 

T: 10/2015 
 

765/2015 Jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení "Vizuální identita pro 
Liberec II" 

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

 

769/2015 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. října 2015 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
a) v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na 

magistrátu, s nově stanoveným počtem zaměstnanců a s novým 
organogramem pracovních pozic, provést opatření pro realizaci přijatých 
usnesení 

b) vydat a zveřejnit na webových stránkách města úplné znění Organizačního 
řádu Magistrátu města Liberec včetně jeho příloh 

T: do 31. 10. 2015 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, předložit v souvislosti se 
změnou Organizačního řádu a změnou funkčních náplní činností odborů 
nejbližšímu zasedání zastupitelstva města návrh na rozpočtové opatření, jehož 
předmětem je přesun finančních prostředků souvisejících s přesunem agend 
mezi uvedeným 

T: do 31. 10. 2015 
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774/2015 Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a II. ke schválení 
zastupitelstvu města 

 

775/2015 Dostavba tř. 1. Máje, Liberec – objekty A a B 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
odpovědět žadatelům ve smyslu důvodové zprávy 

T: neprodleně 
 

777/2015 Návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec – podnět 
č. 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit předložení návrhů na pořízení změny č. 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 k projednání 
na zasedání Zastupitelstva města Liberec 

T: do 29. 10. 2015 
 

778/2015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

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

T: 29. 10. 2015 
 

779/2015 Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

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

T: neodkladně 
 

780/2015 Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv 

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

T: neodkladně 
 

781/2015 Majetkoprávní operace – pronájem garáže (NP) 

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

T: neodkladně 
 

782/2015 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

T: neodkladně 
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783/2015 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 
 

784/2015 Nevyužití předkupního práva – stavby na pozemcích p. č. st. 336 
a st. 337, k. ú. Machnín 

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

T: neodkladně 
 

785/2015 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/15/101 – prodloužení 
termínu dokončení stavby 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření Dodatku č. 
1 se společností Syban s.r.o. IČ: 25401343 dle přílohy č. 3 

T: 12. 10. 2015 
 

786/2015 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 s firmou Pozemní 
stavitelství s. r. o uzavření příslušného smluvního dokumentu 

T: 18. 10. 2015 
 

787/2015 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím 
právním předpisem 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol 

T: neprodleně 
 

788/2015 Žádost ZOO Liberec, příspěvkové organizace o schválení půjčky od 
Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. 

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

T: neprodleně 
 

789/2015 Žádost ZOO Liberec, příspěvkové organizace o schválení přijetí 
nadačního příspěvku od Nadace ČEZ 

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

790/2015 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace o souhlas 
zřizovatele s pořízením dodávkového vozidla na leasing 

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

T: neprodleně 
 

791/2015 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 
 

792/2015 Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas 
s uzavřením smlouvy na pětiletý pronájem divadelního klubu DFXŠ 

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

T: neprodleně 
 

793/2015 Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 
a medaile města v roce 2016 

PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasené návrhy na udělení Čestného občanství města Liberce 
a Medaile města Liberce Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 29. 10. 2015 
 

794/2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu 
statutárního města Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního 
města Liberec do ZM formou informace  

T: 29. 10. 2015 
 

798/2015 Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

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

T: neprodleně 
 

799/2015 Určení dalšího postupu v rámci veřejných zakázek 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,  
1. podepsat smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Vybrané elektronické služby 
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statutárního města Liberec a jeho příspěvkových organizací – DP“ s vybraným 
uchazečem AF-CITYPLAN s.r.o. 

T: ihned 

2. podepsat smlouvu o dílo a servisní smlouvu k veřejné zakázce „Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho příspěvkových organizací 
– SŘK“ s vybraným uchazečem DYNATECH s. r. o 

T: ihned 
 

800/2015 Podání Žádosti o dotaci z Programu 6.3 Podpora projektové přípravy 
Dotačního fondu Libereckého kraje 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit Žádost o poskytnutí dotace statutárního města Liberec Libereckému kraji 

T: 13. 10. 2015 (do 14:00 hodin – uzávěrka příjmu žádostí) 
 

802/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikací Dobiášova, Pazderkova, 
Haškova – přeložky a ochránění sítí 

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

Smlouvy  o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24_12_8120050430 pro akci „Revitalizace Rochlice – 
úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín podle přílohy č. 1 

T: říjen 2015 

2. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření 
Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie č. Z_S24_12_8120050429 pro akci „Revitalizace Rochlice – 
úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín podle přílohy č. 2 

T: říjen 2015 

3. předložit Radě města Liberec ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, 
Haškova“, společností Integra stavby, a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 
Liberec 

T: říjen 2015 

4. předložit Radě města Liberec ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – 
úsek Vratislavická-Krejčího“, společností Integra stavby, a.s., IČ 25014391, 
Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

T: říjen 2015 

 

803/2015 Modernizace tramvajové tratě Rumunská – Palachova – Šaldovo 
náměstí 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit Zastupitelstvu města Liberec informaci o investičním záměru Dopravního 
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. týkající se modernizace 
tramvajové tratě v úseku Rumunská – Šaldovo náměstí. 

T: bez zbytečného odkladu 
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807/2015 Informace o rezignaci pana Jiřího Suchánka na mandát člena ZM 
Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
na základě výše uvedených skutečností, předat na schůzi Rady města Liberce 
Mgr. Lence Kadlecové Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva 
města Liberec 

T: 18. řádná schůze rady města konaná dne 20. 10. 2015 
 

809/2015 Žádost o výjimku ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku ručních radiostanic pro potřeby městské 
policie a IZS 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
realizovat tuto zakázku v souladu s usnesením rady města 

T: bezodkladně 
 

812/2015 Operační plán zimní údržby komunikací 2015 – 2016 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní 
údržby komunikací 2015 – 2016“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací – 
TSML a.s. 

T: bez zbytečného odkladu 
 

813/2015 Schválení dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování 
teplem (dále jen SCZT) + schválení věcného záměru GreenNet 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit oba dokumenty ke schválení Zastupitelstvu města Liberec 

T: ihned 
 

814/2015 Návrh variant jednacího řízení bez uveřejnění pro zajištění dodávek 
tepla na rok 2016 

v případě schválení varianty B 
Tiboru Batthyány, primátorovi města, 
předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec odůvodnění veřejné zakázky 
v souladu s § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění 

T: 29. 10. 2015 
 

815/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 7A) – DOTACE statutárního města 
Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 29. 10. 2015 jako Informaci 
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816/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 
2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 
2015 zastupitelstvu města dne 29. 10. 2015 ke schválení 

 

817/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 
2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 
2015 zastupitelstvu města dne 29. 10. 2015 ke schválení 

 

818/2015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

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

T: 29. 10. 2015 
 

819/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemků 

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

T: 29. 10. 2015 
 

820/2015 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – změna usnesení 

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

T: 29. 10. 2015 
 

821/2015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků 
LOKALITA "Vesec u Liberce – K Sportovnímu areálu" 

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

T: 29. 10. 2015 
 

822/2015 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy 

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

T: neodkladně 
 

823/2015 Majetkoprávní operace – umístění reklamních zařízení 

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: neodkladně 
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824/2015 Majetkoprávní operace – služebnosti 

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

T: neodkladně 
 

825/2015 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 
 

826/2015 Návrh správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec na 
přidělení dotace z Fondu zdraví statutárního města Liberec v rámci 
II. výzvy roku 2015 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotace z Fondu zdraví statutárního 
města Liberec a na uzavření veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvu města Liberec 
ke schválení 

T: 29. 10. 2015 
 

828/2015 Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Hospicová péče 
sv. Zdislavy ve výši 246.250,- Kč 

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

T: 29. 10. 2015 
 

831/2015 Souhlas se zapojením základních škol do projektu financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost (výzva 03_15_013) a s přijetím 
dotace 

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

T: ihned 
 

832/2015 Systemizace spolufinancování výdajů spojených s provozem základních 
škol, zřizovaných statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 
zajistit odeslání dopisu náměstka primátora PhDr. Ivana Langra zastupitelstvům 
obcí, vymezených dle přílohy č. 2, se žádostí o poskytnutí individuální dotace na 
pokrytí nákladů souvisejících s provozem základních škol, zřizovaných statutárním 
městem Liberec, dle parametrů uvedených v příloze č. 3 

T: 10/ 2015 
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833/2015 Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 
18 měsíců 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit materiál zastupitelstvu města k projednání 

T: 29. října 2015 
 

836/2015 Zrušení zadávacího řízení "Vybrané elektronické služby statutárního 
města Liberec a jeho příspěvkových organizací – DP“, registrační číslo 
projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09453 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení „Vybrané elektronické 
služby statutárního města Liberec a jeho příspěvkových organizací – DP“ 

T: ihned 
 

837/2015 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ 

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

T: 29. 10. 2015 
 

838/2015 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán 
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

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

T: 29. 10. 2015 
 

839/2015 Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
Regenerace sídliště Rochlice 

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

T: 29. 10. 2015 
 

840/2015 Jmenování nových členů do Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec 
nad Nisou 

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

T: 29. 10. 2015 
 

841/2015 Výsledek administrativní kontroly Ex-post poskytovatele dotace 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
č. LB/1175/EP/A/PRK/01 v rámci projektu „Parky Lidové sady II.“, 
r. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01175 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
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předložit rozpočtové opatření ke schválení do zastupitelstva města 

T: 29. 10. 2015 
 

842/2015 Kupní smlouva na výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – 
od TJ Sokol Doubí o.s.  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit návrh znění kupní smlouvy na výkup nemovitostí ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 
 

843/2015 Vydání 71. A změny územního plánu města Liberec 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
zajistit předložení materiálu „Vydání 71. A změny územního plánu města Liberec“ 
k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec 

T: do 29. 10. 2015 
 

844/2015 Podnět k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec – 
87. změna územního plánu města Liberec – tramvajová trať do 
Rochlice 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
veřejnou zeleň a životní prostředí, zajistit předložení podnětu na pořízení 
strategické změny – 87. změna územního plánu města Liberec k projednání na 
zasedání Zastupitelstvu města Liberec 

T: do 29. 10. 2015 
 

845/2015 Darovací smlouva – výstavba technické a dopravní infrastruktury 
Horská – Slunný palouk 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
předložit zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž 
předmětem je přijetí daru stavebních objektů 

T: 10/2015 
 

847/2015 Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním 
městě Liberec a schválení ceníku pro parkovací karty za stání 
silničních motorových vozidel v zóně rezidentního a abonentního stání 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zveřejnit Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním 
městě Liberec a zajistit vydávání parkovacích karet v souladu s tímto dokumentem 

T: 10/2015 
 

850/2015 Změna místní úpravy pro zvýšení počtu parkovacích míst na 
komunikaci Sametová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat žadatele o výsledku projednání podnětu 
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T:10/2015 
 

857/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) 
podporu sportu PSK oddíl ledního hokeje Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit žádost k posouzení zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 
 

858/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) 
podporu sportu Petře Hynčicové 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit žádost k posouzení zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 
 

859/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) 
podporu sportu spolku Sport Aerobic Liberec o. s. 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit žádost k posouzení zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 
 

860/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) 
podporu sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru 
dobrovolných hasičů Růžodol 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit žádost k posouzení zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 
 

861/2015 Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec na ostatní (další) 
podporu sportu Volejbalovému klubu Dukla Liberec 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, 
předložit žádost k posouzení zastupitelstvu města 

T: 29. 10. 2015 
 

862/2015 Jmenování člena komise pro kulturu a cestovní ruch 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, 
zajistit jmenování člena komise 

T: neprodleně 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

716/2014 Smlouva o nájmu se společností SVS 

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

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

T: 06/2015 
 

239/2015 Projekt „Asistent městské policie“ 

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

T: neprodleně 
 

357/2015 Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Opravy 
výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015“ se společností 
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 
07 017 

T: 05/2015 

 

358/2015 Bezúplatný převod pozemku pod komunikací od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město Liberec 

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

T: 06/2015 
 

385/2015 Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka 
Vratislavická 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
zajistit podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita 
U Potůčku, cyklostezka Vratislavická“ vedenému v programu IOP pod 
registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09756, 

T: bez zbytečného odkladu 

 

424/2015 Realizace centralizovaného nákupu energií (elektřina a zemní plyn) 
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prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, 
realizovat veškeré potřebné kroky, které přispějí k bezproblémovému nákupu 
komodit elektřiny a zemního plynu pro kalendářní období roku 2016 a to za co 
nejnižší ceny, dle aktuální burzovní poptávky 

T: ihned 
 

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, 
1. projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce, 

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

T: 07/2015 

2. 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 

 

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

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

T: 06/2015 
 

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

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

T: neprodleně 

 

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

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

T: 06/2015 

 

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

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

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

zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2015 

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

T: 07/2015 

 

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, 
1. po vyhodnocení zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2015 

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

T: 07/2015 

 

536/2015 Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova 

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

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

zadávacího řízení a vítězného uchazeče 

T: 07/2015 

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

T: 07/2015 

 

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

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

T: neprodleně 
 

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



16 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 

 

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

Tiboru Batthánymu, primátorovi města, 
podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a 
statutárním městem Liberec /dle přílohy/ 
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Částečně jsou plněna usnesení: 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
podat žádost o schválení stanovení definitivní úpravy dopravního značení ke zřízení 
zóny placeného stání a podniknout potřebné kroky k jejímu zavedení a realizaci 

T: 10/2015 

Částečně splněno – vzhledem ke klimatickým podmínkám a potřebě úpravy vodorovného 
dopravního značení proběhne realizace na jaře 2016 

Nový kontrolní termín: 05/2016 
 

698/2015 Výkony společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
v nadcházejícím období – návrh podkladu pro plán činností 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci se společností Technické služby města předložit radě města Liberce 
ke schválení další postupy k realizaci schváleného záměru včetně možných úprav na 
zimní údržbu komunikací 

T: 10/2015 

Částečně splněno – proveden návrh rozpočtu SML na rok 2016, po kompletním projednání 
rozpočtu a schválením orgány města budou radě města předloženy ke schválení možné 
postupy přímého zadání 

Nový kontrolní termín: 01/2016 
 

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

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
zajistit ve spolupráci s personálním oddělením odboru KT zřízení dozorčích rad 
a jmenování jejich členů 

T: 10/2015 
Částečně splněno – byly osloveny politické kluby 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

841/2015 Výsledek administrativní kontroly Ex-post poskytovatele dotace 
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
č. LB/1175/EP/A/PRK/01 v rámci projektu „Parky Lidové sady II.“, 
r. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01175 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
zajistit úhradu části dotace ve výši 56 099,99 Kč na č. ú. 2816572/0800 
poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

T: nejdéle do 28. 10. 2015 

Částečně splněno – úhrada po rozpočtovém opatření 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
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Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 

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

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

T: 31. 12. 2014 

Částečně splněno – byla upravena část z Katalogu prvků městského veřejného prostoru. 
Z důvodu nutnosti konzultace upraveného katalogu s nově vzniklým odborem EP 
zastoupeným vedoucí odboru, která připomínkovala zpracovaný katalog, došlo ke 
zpoždění prací. Upravený katalog bude projednán v RM do 31. 12. 2015. Do 29. 2. 2016 
bude k dispozici na webových stránkách města. 

Nový kontrolní termín: 02/2016 
 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

221/2015 Smlouva o poskytnutí dotace Komunitním pracím z rozpočtu SML dle 
nového režimu poskytování dotací 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
předložit návrh dalšího řešení právní subjektivity 

T: 30. 10. 2015 

Průběžně plněno – příprava smlouvy pro poskytnutí dotace pro rok 2016 

Nový kontrolní termín: 11/2015 

 
271/2015 Aktualizace Protikorupční strategie města Liberec 

Ing. Evě Horníčkové, interní auditorce, 
zpracovat aktualizaci Protikorupční strategie města Liberec dle navrženého 
věcného zadání a časového harmonogramu 

T: 10/2015 

Průběžně plněno – v současné době je materiál rozpracován 

Nový kontrolní termín: 01/2016 

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

lázní 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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zajistit vypracování odborného odhadu stavebních nákladů spojených s realizací 
stavby vodojemu 

T:10/2015 
Průběžně plněno – zhotoven pasport 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

384/2015 Březnická ulice – Dolní Hanychov – kolaudace 24 řadových domů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit dokumentaci ohledně stavebně technických úprav místní komunikace 
Březnická – Dolní Hanychov 

T:10/2015 

Průběžně plněno – příprava dokumentace, zajištěno stanovisko právního oddělení ke 
kupním smlouvám 

Nový kontrolní termín: 03/2016 
 

691/2015 Sdružené investice 2015 

Financování opravy povrchů komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtu města ve výši 
6.311.870,0 Kč a současně navýšit výdajovou položku odboru správy veřejného 
majetku 0020074000000 Sdružené opravy o 6.311.870,0 Kč 

T: 10/2015 
Průběžně plněno – čekání na podpis smlouvy 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

773/2015 Žádost o výjimku ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku a instalaci nového kamerového bodu – 
"Valdštejnské domky" 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
realizovat tuto zakázku v souladu s usnesením rady města 

T: bezodkladně 

Průběžně plněno – smlouva s dodavatelem a majitelem objektu je podepsaná – zakázka 
objednána u dodavatelské firmy 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

804/2015 Oprava komunikace Puškinova, prodloužení termínu dokončení díla 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
na základě přijatého usnesení zajistit se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 7/15/0058 spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 10/2015 
Průběžně plněno – čekání na podpis dodatku 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

805/2015 Ulice Kubelíkova (úsek Ještědská – mostní objekt), prodloužení 
termínu dokončení díla 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
na základě přijatého usnesení zajistit se zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 7/15/0056 spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 10/2015 
Průběžně plněno – čekání na podpis dodatku 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

806/2015 Oprava ulice Zeyerova, úsek ul. Slunečná – ul. Zhořelecká, 
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. 
7/15/0057 spočívající ve změně termínu dokončení díla 

T: 10/2015 

Průběžně plněno – čekání na podpis dodatku 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

808/2015 Žádost o výjimku ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku nového vozidla pro Městskou policii 
Liberec 

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
realizovat tuto zakázku v souladu s usnesením rady města 

T: neprodleně 
Průběžně plněno – čekání na podpis smlouvy 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

814/2015 Návrh variant jednacího řízení bez uveřejnění pro zajištění dodávek 
tepla na rok 2016 

v případě schválení varianty B 
Tiboru Batthyány, primátorovi města, 
zajistit uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1 a zajistit 
zveřejnění předběžného oznámení dle přílohy č. 3 ve Věstníku veřejných zakázek a 
v Úředním věstníku a zajistit veškeré kroky související s realizací nadlimitní 
veřejné zakázky na akci „Nákup tepelné energie pro objekty SML“ formou 
jednacího řízení bez uveřejnění  

T: neprodleně 

Průběžně plněno – v současné době dochází ke zveřejnění záměru (30 dní) a podpisu 
smlouvy o Centralizovaném zadávání. Během měsíce prosince bude realizována veřejná 
zakázka formou tzv. JŘBÚ 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 

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

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

T: 06/2014 

Průběžně plněno – odbor EP připravuje návrh koncepce veřejné zeleně v předmětném 
sídlišti, po zpracování tohoto podkladu odbor SM předloží radě města ke schválení 
předmětnou projektovou dokumentaci 

Nový kontrolní termín: 12/2016 
 

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 

Průběžně plněno – RM schválila metodiku systému prostupného bydlení, je jmenována 
pracovní skupina, ale chybí městská ubytovna – je připraven projekt v rámci IPRÚ 

Nový kontrolní termín: 12/2016 
 

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

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit zadání zpracování odborné studie 

T: 06/2015 
Průběžně plněno – probíhá výběr zhotovitele PD 

Nový kontrolní termín: 05/2016 
 

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 – čekání na podpis dodatku 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

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

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

T: 09/2015 

Průběžně plněno – úpravy rozpočtu projednány na 19. RM, do 10. 11. 2015 by měla být 
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dotace zařazena do rozpočtu 

Nový kontrolní termín: 11/2015 
 

Nesplněna jsou usnesení: 

747/2015 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci MCU Koloseum o. p. s. na 
Projekt na podporu osobní asistence pro žáky v ZŠ a MŠ při Jedličkově 
ústavu v Liberci ve výši 20.000,- Kč na rok 2015 

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec s organizací MCU Koloseum o. p. s., IČ 25405080, se sídlem Generála 
Svobody 83/47, Liberec 13 

T: 10/2015 

Nesplněno – příjemce dotace ještě nepodepsal smlouvu z důvodu hospitalizace v KNL 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou nesplněna usnesení: 

332/2015 Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na podporu 
dopravní výchovy na DDH 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, 
zařadit do rozpočtu Městské policie Liberec finanční prostředky ve výši 120 000,- 
Kč na pořízení movitého majetku, opravu nebo údržbu movitého majetku, nákup 
materiálu a nákup ostatních služeb jako finanční podporu dopravní výchovy na 
Dětském dopravním hřišti Liberec 

T: při nejbližším rozpočtovém opatření 

Nesplněno – ještě nejsou splněny všechny podmínky pro zařazení do rozpočtu 

Nový kontrolní termín: 12/2015 
 

Z prodloužených termínů jsou pro vypuštění ze sledování navržena 
usnesení: 

701/2014 Návrh akčního plánu na rok 2015 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
předložit Akční plán městských projektů na rok 2015 ke schválení radě města po 
schválení rozpočtu statutárního města Liberec 

T: 12/2014 
 


