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Důvodová zpráva  
 

Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení v měsíci říjnu 2014: 

č. 254/2014 – 02/2015 (I. Roncová) 

č. 44/2013 – 03/2015 (I. Roncová) 

č. 257/2014 – 01/2015 (Ing. Karban) 

č. 213/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 
 
 
Vypuštění kontroly termínu je navrženo u usnesení: 

č. 253/2014 – dotace nebyla udělena (I. Roncová) 
 

 

Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení v měsíci listopadu 2014: 

č. 244/2014 – 02/2015 (Ing. Karban) 
 
 

Posunutí termínů sledování je navrženo u usnesení v měsíci prosinci 2014: 

č. 241/2014 – 03/2015 (I. Roncová) 

č. 242/2014 – 04/2015 (I. Roncová) 

č. 298/2014 – 02/2015 (Ing. Vereščák) 

č. 204/2014 – 02/2015 (Ing. Vavřina) 

č. 67/2014 – 02/2015 (Ing. Karban) 

č. 204/2014 – 02/2015 (Ing. Karban) 
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Plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění 
v měsíci říjen, listopad, prosinec 2014 

 

V měsíci  ř í j n u  2014  byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení 

  
193/2014 Darovací smlouva – Řetízková ul. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu. 

T: 10/2014

 
194/2014 Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu. 

T: 10/2014
 

200/2014 Smlouva věcného břemene - služebnosti - Stezka pro chodce a cyklisty 
úsek křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatky Jungmannova - 
Wintrova v Liberci 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit oboustranný 
podpis výše uvedeného smluvního dokumentu. 

T: 10/2014
 
 

259/2014 Bezpečný přechod Liberec - Sokolská  - smlouva o zřízení věcného 
břemene - pozemkové služebnosti 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu. 

  T: 10/2014
 

 

191/2014 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) 
SVS a.s.      

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení prodeje vodohospodářských staveb v ul. Tálinská zastupitelstvem města, 
uzavřít s SVS, a. s., příslušnou kupní smlouvu. 

        Termín: 10/2014

198/2014 MFRB – nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k. ú. Staré 
Pavlovice           

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
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po schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, uzavřít příslušné darovací a 
kupní smlouvy.                 

Termín: 10/2014
 

248/2014 SVS, a.s. - prodej vodovodního řadu (prodloužení) v ul. Strakonická  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města, uzavřít příslušnou kupní smlouvu. 

 Termín: 10/2014 
 

268/2014 Schválení jedné z variant vybraných na umístění čestných občanů a 
nositelů Medaile města Liberec ve vitríně historické radnice 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
realizovat a slavnostně odhalit vitrínu s oceněnými osobnosti ve spolupráci s odborem 
kancelář primátorky. 

T: říjen 2014
 

193/2014 Darovací smlouva – Řetízková ul. 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 
 

T: 10/2014

 
194/2014 Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 

T: 10/2014
 

200/2014 Smlouva věcného břemene - služebnosti - Stezka pro chodce a cyklisty 
úsek křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatky Jungmannova - 
Wintrova v Liberci 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit oboustranný 
podpis výše uvedeného smluvního dokumentu. 

T: 10/2014
 
 

203/2014 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů 
na Sokolovské náměstí v Liberci 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, v souladu s podmínkami dotace zajistit 
podpis příslušného smluvního dokumentu. 
 

T: 10/2014
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259/2014 Bezpečný přechod Liberec - Sokolská  - smlouva o zřízení věcného 
břemene - pozemkové služebnosti 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu. 

  T: 10/2014 
 

  

  

  

Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

192/2014 Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu. 

T: 09/2014

 
13/2014 Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb 

v sociální oblasti 

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, připravit financování pro rok 2015 
a 2016. 

T: červen 2014

 

172/2014 Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše 
uvedeného smluvního dokumentu. 

T: 08/2014
 

 
 

10/2014 MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov 

(ul. Tálinská) 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
po schválení majetkoprávních operací pod body 1. A 2. Zastupitelstvem města, uzavřít 
příslušnou darovací a kupní smlouvu. 

Termín: 02/2014
 

192/2014 Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu. 

T: 09/2014
 

199/2014 Výkup nemovitostí v k. ú. Ostašov u Liberce 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu. 
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T: 09/2014
 

220/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Administrativní zajištění IPRM“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
 

221/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
 

222/2014 
 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
„Parky 

Lidové sady II.“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: ihned
 

223/2014 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
 

224/2014 Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
 

226/2014 Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný 

plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku 
dotační smlouvy. 

T: neprodleně
 

232/2014 Majetkoprávní vypořádání pozemků - RASAV 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města uzavřít příslušnou kupní smlouvu. 

T: 09/2014
 

196/2014 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 
182/2010, bod V. – směna pozemků 
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Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
zajistit uzavření příslušné směnné smlouvy mezi statutárním městem Liberec a 
Sportovním klubem JEŠTĚD. 

T: září 2014
 

  

 
 
Částečně jsou splněna usnesení: 
 
254/2014 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném 

užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt“ 

primátorovi města, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 
T: 10/2014

 
Splněno částečně,  projednalo zastupitelstvem LK,  nový kontrolní termín: 02/2015 
 
 
 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usensení: 

44/2013 Odpis nákladu za havárii na vodovodu 

zajistit zpracování vyúčtování spotřeby vody objektů napojených na vodovod uložený 
na p. č. 214/2, 217/10, 217/13, 217/33, vše v k. ú. Horní Hanychov, obec Liberec. 

 
Problémy s odečtem trvají – v prosinci schválena nová nájemní smlouva se SČVaK 
– budou nové přípojky vlastníků domů, nový kontrolní termín: 03/2015 
 

213/2014 Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, 
příspěvkové 

organizace 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, 
podepsat majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy 
Liberec, p. o. předat řediteli příspěvkové organizace. 

T: neprodleně
Průběžně plněno, nový kontrolní termín: 01/2015 
 

257/2014 Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec - 

příloha k projektovým záměrům rozvoje výukových kapacit základních a

mateřských škol 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
při přípravě rozpočtu města na rok 2015 počítat s finančními prostředky nutnými k 
financování spoluúčasti v rámci investičních akcí při navyšování kapacit škol v 
souladu s předloženým věcným záměrem a s projektovými záměry předkládanými na 
MŠMT v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
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zřizovaných územně samosprávnými celky“. 
 
Do rozpočtu zařazeno, ale schvalováno bude až 29.12014, nový kontrolní termín: 
01/2015  
 
 

 

 

 
 

 
Z prodloužených termínů jsou navržena vypustit ze sledování usnesení: 

 
253/2014 Schválení dotace na Farmářské trhy 

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
 

- zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními 
operacemi 

T: neprodleně
- podepsat všechny listiny s tímto spojené 

T: neprodleně
Uplynutí termínu – dotace nebyla udělena – zrušení úkolu 
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V měsíci l i s t o p a d u 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 

 
251/2014 Poskytnutí příspěvku spolku Rodina24 na zahájení provozu domova pro 

seniory se zvláštním režimem v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy se spolkem 
Rodina24 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: 30. 11. 2014
 

273/2014 Přijetí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2014 

p. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2014. 

T: neprodleně
 

251/2014 Poskytnutí příspěvku spolku Rodina24 na zahájení provozu domova pro 
seniory se zvláštním režimem v Liberci 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy se spolkem 
Rodina24 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: 30. 11. 2014

 

210/2014 Komunální dluhopis - varianty přefinancování  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit další informace a smluvní 
dokumentaci k projednání zastupitelstvu města. 

T: listopad 2014
 
 
 

 
 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

238/2014 Majetkoprávní operace - Prodej volné nebytové jednotky 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně
 

239/2014 Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně
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240/2014 Majetkoprávní operace - Prodej podílu pozemku k prodané bytové 
jednotce 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 
  T: neprodleně

 

 
Nesplněna jsou usnesení: 
 

244/2014 Komunální dluhopis - varianty přefinancování  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města  
potřebnou smluvní dokumentaci, do 30. 11. 2014. 

 
Nesplněno, bude rozhodovat zastupitelstvo 29.1.2014, nový kontrolní termín: 
02/2014 
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V měsíci p r o s i n c i 2014 byla evidována a kontrolována usnesení zastupitelstva města takto: 

 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
241/2013 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberce,  
po schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ zastupitelstvem města zajistit 
uzavření příslušného smluvního dokumentu, kdy na části pozemku parcelní číslo 577/1 a  
577/3 v k. ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, ostatní plocha, který je ve vlastnictví 
Povodí Labe, státní podnik bylo ve prospěch Statutárního města Liberec zřízeno věcné 
břemeno.  

T: 12/2014 - kontrolní
 

281/2013 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 
2014 

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, zajistit v součinnosti 
s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění předložit 
zastupitelstvu města. 

Termín: 31.12.2014
 
 

177/2014 Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

2. zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu 
„Otevřené město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014
Splněno – Ing. Vavřina předal požadavek na alokaci finančních prostředků v rámci 
požadavků na rozpočet 2015. Požadavek byl opakovaně předán v roce 2014 i 2015. 
 

204/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o 
poskytnutí dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“      

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních 
prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při 
sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014
Splněno – Ing. Vavřina předal požadavek na alokaci finančních prostředků v rámci 
požadavků na rozpočet 2015.  Požadavek byl předán e-mailem dne 7.1. 2015. 
 
 
 

311/2014 Změna jednacího řádu  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit zpracování výše schválené změny 
do dokumentu. 

T: neprodleně 

 
261/2014 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
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města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2014 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
 
1. zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a 

rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec 
T: neprodleně

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených 
smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli 

 
T: 22. prosince 201414

 

289/2014 Souhlas zřizovatele s odpisem nedobytných pohledávek Divadla F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkové organizace 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, seznámit ředitelku DFXŠ Liberec, Ing. Jarmilu 
Levko, s rozhodnutím Zastupitelstva města Liberec. 

T: neprodleně 
 

290/2014 Poskytnutí dotací na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 
zřizovatelem není statutární město Liberec 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora, 
 
1. zařadit částku ve výši 669.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2015 

T: prosinec 2014
 

241/2013 Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberce,  
po schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ zastupitelstvem města zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu, kdy na části pozemku parcelní číslo 577/1 a  577/3 v k. ú. 
Františkov u Liberce, obec Liberec, ostatní plocha, který je ve vlastnictví Povodí Labe, státní 
podnik bylo ve prospěch Statutárního města Liberec zřízeno věcné břemeno.  

T: 12/2014 - kontrolní

 
285/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního 
města Liberec na rok 2014. 

Termín: neprodleně
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
 
205/2014 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských 

příspěvkových organizací a změna přerozdělení finančních prostředků 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
 

1. vypsat výběrová řízení na předmětné položky 
T: neodkladně

2. předložit výsledek výběrových řízení radě města 
T: neodkladně

3.  realizovat schválené akce 
T: neodkladně

 

 
  

 

 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
 
298/2014 Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 

„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“                    

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: neprodleně

Průběžně plněno – na podpisu u zúčastněných stran, nový kontrolní termín: 02/2015 

 
204/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí  

dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“      
1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat 

projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je 
poskytnutí dotace vázáno. 

Termín: dle podmínek dotace

Průběžně plněno - projekt je aktuálně ve stavu vyhlášeného „OTEVŘENÉHO 
VEŘEJNÉHO ŘÍZENÍ“. Otevírání obálek je naplánováno na  25.2.2015. Nový 
kontrolní termín: 02/2015 
 
 

67/2014 Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci 
finančních prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené 
město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014
Do rozpočtu zařazeno, ale schváleno bude až 29.12014, nový kontrolní termín: 
02/2015 
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204/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí  
dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“      

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
       zrealizovat projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení,   
       na které je poskytnutí dotace vázáno. 
 

Termín: dle podmínek dotace
 
2. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,  
       zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu         
       „Otevřené město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

 

Termín: 31. 12. 2014 
Do rozpočtu zařazeno, ale schváleno bude až 29.12014, nový kontrolní termín: 
02/2015 
 
 

  

  

  

Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
242/2014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně
Úkol trvá – materiály budou předloženy v ZM 29.1.2015 – termín podpisu do 45 dní od 
ZM, nový kontrolní termín: 03/2015 
 

 
 
 
 
 
Z prodloužených termínů jsou částečně splněna usnesení: 
 
241/2014 Majetkoprávní operace - Směny pozemků 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně
částečně splněno – došlo ke změně vlastníka – bude v ZM 29.1.2015 změna usnesení, 
nový kontrolní termín: 02/2015 
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