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Důvodová zpráva  
 

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

č. 1091/2014 – 02/2015 (Ing. Vavřina) 

č. 1058/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1060/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1073/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1069/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 389/2014 – 10/2015 (Bc. Novotný) 

č. 403/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 569/2014 – 10/2015 (Bc. Novotný) 

č. 961/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 966/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 967/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 975/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 982/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 985/2014 – 01/2015 (Mgr. Pastva) 

č. 814/2014 – 01/2015 (Ing. Vereščák) 

č. 995/2014 – 01/2015 (p. Háková – bývalá tajemnice komise) 

č. 226/2012 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 101/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 72/2014 – 01/2015 (Bc. Šolc) 

 

Z prodloužených termínů je navrženo posunutí termínu sledování u usnesení: 

č. 717/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 724/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 725/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 139/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 142/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 563/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 726/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 738/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 558/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný)  

č. 143/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 965/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný)  

č. 738/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1006/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný)  



 

č. 89/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 912/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný)  

č. 727/2013 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 724/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1020/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1021/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1040/2013 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 833/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 835/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 1022/2013 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 574/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 716/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

(viz materiál Plnění usn. RM za měsíc říjen 2014, 20.RM 2014) 

 

 

 

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

č. 1070/2014 – 01/2015 (Ing. Karban) 

č. 1144/2014 – 01/2015 (Ing. Karban) 

č. 242/2014 – 01/2015 (Ing. Karban) 

č. 1010/2014 – 01/2015 (Ing. Karban) 

č. 859/2014 – 01/2015 (Ing. Karban) 

č. 666/2014 – 02/2015 (Ing. Karban) 

č. 1062/2014 – 02/2015 (Ing. Vereščák) 

č. 701/2014 – 03/2015 (Ing. Vereščák) 

č. 802/2014 – 03/2015 (Ing. Vereščák) 

č. 621/2014 – 06/2015 (Ing. Kolomazník) 

č. 1158/2014 – 02/2015 (Ing. Vavřina) 

 č. 938/2014 – 02/2015 (Ing. Vavřina) 

č. 484/2014 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

č. 213/2013 – 01/2015 (Bc. Novotný) 

 

 

Z prodloužených termínů je navrženo posunutí termínu sledování u usnesení: 

č. 903/2014 (bod č. 1) - 01/2015 (Bc. Novotný) 

(viz materiál Plnění usn. RM za měsíc říjen 2014, 20.RM): 



 

  
 
Vypuštění ze sledování je navrženo u usnesení: 

č. 1103/2014 – zrušeno usnesením č. 1166/2014 (Ing. Vereščák) 

č. 359/2014 – dotace nebyla poskytnuta (Mgr. Kalous) 
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Plnění usnesení rady města s termínem splnění v měsíci 
listopad a prosinec 2014 

V měsíci l i s t o p a d u 2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 
Splněna jsou usnesení: 
 
1094/2014 Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. 

s. 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města 
Liberec k projednání. 

T: 27.11.2014
 

1098/2014 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

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

T: bez zbytečného odkladu
 

1018/2014 „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“ 

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Eurovia CS, a. s.   

  prodloužení termínu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
v souladu s přijatým usnesením rady města Liberce uzavřít se zhotovitelem díla (EUROVIA 
CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1) dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo č. 8/14/0037. 

Termín: 11/2014
 

1019/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

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. 8/14/0054. 

Termín: 11/2014
 

1021/2014 Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 

Dodatek. č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TSML, a. s. - prodloužení 
termínu 

Sanace podzemních prostor - výjimka ze Směrnice Rady města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením rady města Liberce uzavřít se zhotovitelem díla (TSML, 

a. s., IČ 25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8) dodatek č. 1 ke smlouvě 
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o dílo č. 8/14/0093 
Termín: 11/2014

2. zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky na realizaci stavebních/sanačních 
prací společnosti TSML, a. s., IČ 25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8 

T: neprodleně
3. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
T: 11/2014

 

1051/2014 Změna názvu zastávek MHD s účinností od 14.12.2014 

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

Termín: bez zbytečného odkladu 
 

1053/2014 Hromadný podnět občanů ul. Kavkazská - Volná - zimní údržba 
komunikace  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města,  
 
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce 

T: 11/2014
 

1054/2014 Žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti 
pro investora stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u 
Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
1. písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce 

T: 11/2014
 

1057/2014 „Oprava ul. Aloisina výšina“ 

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku 
„Oprava ul. Aloisina výšina“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti Strabag, 
a. s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5 

Termín: 11/2014
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího 

řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava ul. Aloisina výšina – dodatečné 
práce“ předložit k podpisu příslušný dodatek č. 1 smlouvy o dílo s vítězem tohoto 
řízení, se společností Strabag, a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00, 
Praha 5 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

Termín: 11/2014 – kontrolní
 

1059/2014 „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace“ 
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  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Ul. 
Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ – dodatečné 
práce, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 
113 19 Praha 1 

Termín: 11/2014

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího 
řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Ul. Slunečná – oprava komunikace po 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace – dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušný 
dodatek č.2 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností, EUROVIA CS, a.s., 
se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, a po jejím podpisu průběžně zajišťovat 
realizaci akce. 

Termín: 11/2014 – kontrolní
 

1106/2014 Vyřazení movitého majetku – mobilních telefonů – formou odprodeje 

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem jednotlivých kupních smluv. 
T: bez zbytečného odkladu

        
 

1050/2014 Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 

2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace včetně podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace 
sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ vedenému v programu IOP pod registračním číslem 
CZ.1.06/5.2.00/07.09666. 

Termín: bez zbytečného odkladu
 

1078/2014 Zajištění úklidu budov ve vlastnictví města Liberce 

Záměr uzavření smluvního dokumentu mezi statutárním městem Liberec a 
Komunitními pracemi Liberec, o.p.s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem majetkové správy, odborem právním a veřejných zakázek a 
oddělením provozu a správy budov předložit Radě města Liberce ke schválení příslušný 
smluvní dokument.   

Termín: bez zbytečného odkladu
  

1129/2014 Záměr Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková 
organizace, pronajmout nebytové prostory pro pobočku Krajské vědecké 
knihovny v Liberci na dobu neurčitou 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat ředitele ZŠ o usnesení RM. 

T: ihned
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1066/2014 Nárůst platových tarifů zaměstnanců STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
LIBEREC, přidělených k výkonu práce na Magistrát města Liberec, od 1. 
listopadu 2014 podle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 

1. realizovat nárůst platových tarifů od 1. listopadu 2014 dle důvodové zprávy, 
2. předložit navýšení finančních prostředků k pokrytí nárůstu platových tarifů v rámci 

nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2014 ke schválení zastupitelstvu města. 
 

 

1067/2014 Návrh na úpravu platů ředitelů kulturně společenských, sociálních, 
zdravotních a ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA LIBEREC 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvám o odměňování uvedených ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

T: neprodleně
 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, seznámit uvedené ředitelky a ředitele příspěvkových organizací s příslušným 
usnesením rady města, s výjimkou ředitele Bc. Jiřího Blimla 

T: neprodleně

 
3. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, seznámit Bc. 

Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, s příslušným 
usnesením rady města. 

T: neprodleně
 

1068/2014 Návrh na úpravu platu ředitele Městské policie Liberec 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání nového 
platového výměru řediteli Městské policie Liberec.  

T: neprodleně
 

1064/2014 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 
9/09/0406 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 9/09/0406 mezi 
statutárním městem Liberec a společností Eventim CZ, s.r.o. 

T: neprodleně

 
1070/2014 Elektronické zastupitelstvo statutárního města Liberec 

- Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
vyhlášení, realizaci a vyhodnocení opakovaně vypsané veřejné zakázky na služby 
„Elektronické zastupitelstvo“ dle schválené zadávací dokumentace, schválené formy 
veřejné soutěže a to v souladu s předloženou důvodovou zprávou. 
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T: neprodleně
 

- Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, předložit po 
vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její výsledek. 

T: neprodleně

 
1089/2014 Smlouva o výpůjčce panoramatické kamery podle ustanovení § 2193 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření 
smlouvy o výpůjčce panoramatické kamery podle ustanovení § 2193 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

T: neprodleně
 

1090/2014 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Karlem Vancem a 
Statutárním městem Liberec 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření dodatku č. 1 mezi 
Karlem Vancem a statutárním městem Liberec. 

T: neprodleně
 
 

1034/2014 Smlouvy o ubytování, prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna 
bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
 

1. uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy o ubytování v jednotce nízkého standardu 
s Vondráčkovou Naděždou do 30. 4. 2015. 

 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  
Netušilovou Annou, Linhartovou Helenou a Loužeckou Marií. Náhradnice paní 
Štemberková Alena. 
 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Čalfou Dušanem, Polončíkovou Janou, 

náhradník: Křapka Pavel, Maršálkovou Ivanou, náhradník: Bohatý Miroslav a 
Krausovou Evou Marií, náhradník: Fedytník Petr. 

 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Neureiterovou 

Andělou, náhradnice: Hodačová Olga a Grigelovou Kateřinou, náhradnice: Změková 
Dominika.  

 
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kopeckým Dušanem. 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby – do úpravy s Wildnerem 

Michalem, náhradnice: Česánková Martina.  
 
7. vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným nájemným s 

Volkem Jindřichem 

T: 30. listopadu 2014 
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1104/2014 Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytovatele služby - Elektronické 
zastupitelstvo pro statutární město Liberec 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit 
odeslání a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení včetně rozhodnutí 
a následně uzavření příslušné smlouvy na poskytovatele služby „Elektronické 
zastupitelstvo pro statutární město Liberec“ s vybraným (vítězným) uchazečem – 
Liberecká IS, a.s., (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 

T: neprodleně

 

1044/2014 Informace o usnesení konkurzní komise z konkurzního řízení na obsazení 
funkce ředitele (ředitelky) Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 
274/1, příspěvkové organizace 

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) 
Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit zveřejnění konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: neprodleně

 
1045/2014 Změna platu ředitelů mateřských škol zřizovaných statutárním městem 

Liberec, s účinností od 1. 11. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit vyhotovení a předání platových výměrů ředitelům škol. 

T: ihned
 

1046/2014 Změna platu ředitelů základních škol zřizovaných statutárním městem 
Liberec, s účinností od 1. 11. 2014 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit vyhotovení a předání platových výměrů ředitelům škol. 

T: ihned
 

1067/2014 Návrh na úpravu platů ředitelů kulturně společenských, sociálních, 
zdravotních a ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA LIBEREC 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvám o odměňování uvedených ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

T: neprodleně
 

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, seznámit uvedené ředitelky a ředitele příspěvkových organizací s příslušným 
usnesením rady města, s výjimkou ředitele Bc. Jiřího Blimla 

T: neprodleně

 
3. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, seznámit Bc. 

Jiřího Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, s příslušným 
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usnesením rady města. 

T: neprodleně
 

1076/2014 Oprava komunikace Proletářská - kolaudace stavby 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit realizaci požadavků Magistrátu města Liberce, odboru dopravy pro úspěšné 
dokončení kolaudace stavby spočívající v lokálních úpravách chodníku na komunikaci 
Proletářská a to 
1. Vjezd do garáží na p.p.č. 12/2 
2. Vjezd k č. p. 178, 

Termín: 11/2014
 

1077/2014 Zajištění Skalního masivu ul. Svobody – schválení Smlouvy č. 13144476 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis 
Smlouvy č. 13144476 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

2. zajistit podání žádosti u poskytovatele dotace na úpravu harmonogramu čerpání dotace 
na rok 2015  

KT: 11/2014
 

1043/2013 Hromadný podnět občanů za zřízení chodníku mezi ul. Oblačná a Hvězdná 
u domu č. p. 492/23 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
6.   Zajistit realizaci a dokončení předmětné akce 

T: 11/2014
 

321/2014 Vyhlášení soutěže na podporu sběru směsných plastů 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit vyhlášení, administraci a plnění cílů soutěže na podporu sběrných plastů.  

                                                                                       Kontrolní termín: listopad 2014
 

964/2014 "Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu dětského dopravního 
hřiště ve Zhořelecké ulici v Liberci"- provedení rekonstrukce střechy 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a zajistit potřebné kroky k realizaci akce 

T: 11/2014
 

1087/2014 Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Základní 
školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou 
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organizaci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

T: ihned
 

1034/2014 Smlouvy o ubytování, prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna 
bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o 
občany, 

 
1. uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy o ubytování v jednotce nízkého standardu 

s Vondráčkovou Naděždou do 30. 4. 2015. 
 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  
Netušilovou Annou, Linhartovou Helenou a Loužeckou Marií. Náhradnice paní 
Štemberková Alena. 

 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Čalfou Dušanem, Polončíkovou Janou, 

náhradník: Křapka Pavel, Maršálkovou Ivanou, náhradník: Bohatý Miroslav a 
Krausovou Evou Marií, náhradník: Fedytník Petr. 

 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Neureiterovou 

Andělou, náhradnice: Hodačová Olga a Grigelovou Kateřinou, náhradnice: Změková 
Dominika.  

 
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kopeckým Dušanem. 

 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby – do úpravy s Wildnerem 

Michalem, náhradnice: Česánková Martina.  
 

7. vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným nájemným s 
Volkem Jindřichem 

T: 30. listopadu 2014

 

1096/2014 Trestní oznámení - veřejná zakázka Revitalizace Městských lázní na 
galerijní objekt 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podnět podepsat a zajistit jeho podání.  

T: neprodleně           
 

 

1105/2014 Žádost o udělení výjimky ze směrnice Rady města Liberec č. 3/2014 
k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - nákup 
dopravního automobilu pro JSDH Růžodol I 

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, realizovat tuto zakázku v souladu 
s usnesením rady města. 

T: neprodleně
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1065/2014 Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek 
sboru  

dobrovolných hasičů obce pro rok 2014      

1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis smluvních 
dokumentů k poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 

T: 11/2014
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí dotací z Fondu požární 

ochrany Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ke schválení zastupitelstvu 
města v nejbližším možném termínu 

T: 11/2014
 

1081/2014 Majetkoprávní operace - Pacht pozemků  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k uzavření pachtovních smluv. 

T: neodkladně
 

1082/2014 Majetkoprávní operace - změna nájemní smlouvy  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, vydat 
pokyn k uzavření dodatku k nájemní smlouvě. 

 T: neodkladně
 

1083/2014 Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k ukončení smlouvy. 

T: neodkladně
 

1084/2014 Majetkoprávní operace - Pronájem prostor 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, vydat pokyn 
k uzavření nájemní smlouvy. 

T: neodkladně
 

  

1085/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

          T: neodkladně
 

1071/2014 Protokol z administrativní kontroly INTERIM se žádostí o platbu projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
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1. vyhotovit dokument „Vzdání se práva na podání námitek vůči Protokolu o kontrole č. j. 

RRSV 13611/2014“ vydaném Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, 
zajistit podpis statutárního zástupce SML na předmětném dokumentu a odeslat jej 
poskytovateli dotace.  

T: ihned 

 
 

2. po obdržení „Zprávy o auditu operace číslo ROPSV/2014/O/021“ vyhotovené Auditním 
orgánem Ministerstva financí ČR využít všech relevantních opravných prostředků k 
zajištění finančních zájmů SML v rámci předmětného projektu. 

T: 11/2014                 
 

 

1061/2014 SVS, a. s. – dodatek nájemní smlouvy a záměr budoucího prodeje stavby 
vodovodního řadu  v k. ú. Staré Pavlovice, ul. Selská 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

 
2. zajistit uzavření Dodatku č. 1.  k Nájemní smlouvě reg. č. 7003/06/0209  mezi 

statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností, a. s.  

Termín: do 30.11.2014
 

1049/2014 O přistoupení města do připravovaného „Sdružení pro digitální mapu 
veřejné správy LK“ 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit činnosti souvisejících s 
přistoupením statutárního města Liberec k připravovanému „Sdružení pro digitální mapu 
veřejné správy LK“ za podmínek stanovených v přiložené důvodové zprávě a jejích 
přílohách a zároveň zajistit poskytnutí polohopisných dat digitální technické mapy města 
Liberce formou zapůjčení dat Libereckému kraji, jako nositeli projektu pro sjednocení a 
aktualizaci stávajících základních prostorových dat připravované Digitální technické mapy 
Libereckého kraje opět za podmínek stanovených v přiložené důvodové zprávě a jejích 
přílohách.  

Termín: 18. 11. 2014
 

1048/2014 Dodatek č. 17 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků 

  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 17 Smlouvy 
o pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001.   

Termín: ihned
 

1042/2014 Nadlimitní požadavky rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2015 

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, upravit výdajové limity 
adekvátně zařazeným příjmům, hospodářské činnosti a financování rozpočtu statutárního 
města Liberec pro rok 2015. 
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1080/2014 Povolení přečerpání rozpočtu - vypnutí disponibility výdajů v systému 

GINIS pro odbor strategického rozvoje a dotací 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit povolení přečerpání rozpočtu – 
vypnutí disponibility výdajů v systému GINIS pro odbor strategického rozvoje a dotací 
dle důvodové zprávy. 

 

1023/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2014 

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, předložit návrh 
rozpočtového opatření č. 7A) – DOTACE  statutárního  města  Liberec  na rok 2014 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města jako informaci. 

 
 

1079/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 8 - DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2014 

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, předložit návrh 
rozpočtového opatření č. 8 – DOTACE  statutárního  města  Liberec  na rok  2014 
nejbližšímu jednání zastupitelstva města jako Informaci. 

 

1092/2014 Smlouva o implementaci a poskytování služeb, mobilní aplikace inCity 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis 
smlouvy. 

T: neprodleně
 

973/2014 Oprava kontejnerového stání v Baltské ulici 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 
2. Po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu 

příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 
 T: 11/2014

 

979/2014 Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku:  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
T: 11/2014

 

1016/2014 Žádost o poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vyplacení této 
náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 ve výplatním termínu za měsíc říjen 2014 
v listopadu 2014. 

 

903/2014 Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická – Ječná 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu 

příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

 T: 11/2014
 

904/2014 Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
provést nezbytné legislativní kroky související s výpůjčkou pozemku ve vlastnictví města 
Liberce p.p.č. 1437/1, k.ú. Růžodol I pro realizaci projektu „Kaple Smíření - Památník 
zajateckého tábora Liberec“ a to na dobu 20 let. 

T: 11/2014
 

907/2014 Havarijní stav - Most přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, 
Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

T: 11/2014 
 

864/2014 Sdružené investice s vlastníky IS na rok 2015 a výhled na rok 2016 a 2017 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
2. nárokovat finanční prostředky na realizaci akcí do rozpočtu na rok 2015 

T: 11/2014
 

 
839/2014 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů na 

Sokolovské náměstí v Liberci 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
       po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města, zajistit v souladu s podmínkami      
       dotace realizaci akce „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním      
       městě Liberec“. 

                                                                                                             Termín:  11/2014
 

 

840/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

Dodatečné práce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce, 
T: 11/2014

 
3. zajistit financování akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

– dodatečné práce“ z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného majetku, 
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T: 11/2014
 

 

857/2014 Havarijní stav - Gagarinova a Sametová 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

T: 11/2014 
 

 

749/2014 Havarijní opravy příslušenství komunikací 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce, 
T: 11/2014

 
3. zajistit financování akce „Havarijní opravy příslušenství komunikací“ z finančních 

prostředků z rozpočtu čištění města a zimní údržby na rok 2014 a to finančních úspor, 
které vznikly z důvodu mírnějšího zimního období. 

T: 11/2014
 
 

 

713/2014 Havarijní opravy chodníků a schodišť  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

T: 11/2014 
 

722/2014 Darovací smlouva ul. Řetízková 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 
2. po schválení majetkoprávní operace - uzavření darovací smlouvy zastupitelstvem města 

zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu. 

T: 11/2014
 

1018/2014 "Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova" 

  Dodatek. č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Eurovia CS, a. s.  

  prodloužení Termínu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
v souladu s přijatým usnesením rady města Liberce uzavřít se zhotovitelem díla (EUROVIA 
CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1) dodatek č. 2 ke smlouvě o 
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dílo č. 8/14/0037. 

Termín: 11/2014
 

1019/2014 Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

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. 8/14/0054. 

Termín: 11/2014
 

  

  

 
 

 

  

 
Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 
  

742/2014 Systém radioprovozu Městské policie Liberec 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
 
- vést jednání s Ministerstvem vnitra ČR za účelem získání přístupu Městské policie 
Liberec do radiové sítě Integrovaného záchranného systému 

T: bez zbytečného odkladu
 
 

1024/2014 Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít smlouvu o dílo v souladu 
s usnesením rady města, s dodavatelem HISYS, spol. s r.o., IČ: 28539966, 140 00 Praha 
4, Pod Pramenem 1633/3, v parametrech dle důvodové zprávy; 

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

T: neprodleně
 

 

992/2013 Řešení ekonomické situace Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 

organizace 

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
 
c) zajistit provedení jednorázové kontroly hospodaření Botanické zahrady Liberec,    
     příspěvkové organizace za rok 2013 nezávislým auditorem 

T: rok 2014
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496/2014 Realizace centralizovaného nákupu energií (el. energie a zemní plyn) 

prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, realizovat veškeré potřebné kroky, které 
přispějí k bezproblémovému nákupu komodit el. energie a zemního plynu pro kalendářní 
rok 2015, a to za co nejnižší ceny, podle aktuální burzovní poptávky. 

Termín: ihned
 

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

komunikace Hašlerova 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně 
        související inženýrské činnosti a realizaci díla 

T: 07/2014
 

710/2014 Oprava komunikace Žitavská 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
2. Po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 
       příslušného smluvního dokumentu a následně zajistit realizaci akce 

T: 08/2014
 

  
  

 
 
 
Průběžně jsou plněna usnesení: 
  

1091/2014 Veřejná zakázka na dodávky "Otevřené město Liberec" - schválení 
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení,  
 

1. realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky „Otevřené město Liberec“ dle 
schválené zadávací dokumentace, schválené formy veřejné soutěže a v souladu 
s předloženou důvodovou zprávou. 

T: neprodleně
 
2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její 

výsledek. 

T: neprodleně

Plněno průběžně – veřejná zakázka byla vyhlášena. Otevírání obálek bude 25.2.2015. 
Nový kontrolní termín: 02/2015 
 

1058/2014 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa  
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Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku 
„Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa“ – dodatečné práce, a to vítězi 
řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 
Praha 1 

Termín: 11/2014
Plněno průběžně –nový kontrolní termín: 01/2015 

 
 

1060/2014 „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při 
silnici Vratislavická“ 

 Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při Silnici 
Vratislavická“ zhotoviteli stavby, a to vítězi řízení, společnosti Chládek a Tintěra, a. s., 
IČ 62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice 

       T: ihned 
 
2. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita 
Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při Silnici Vratislavická“ všem účastníkům 
výběrového řízení 

       T: ihned
Plněno průběžně –nový kontrolní termín: 01/2015 
 

1073/2014 Žaloba společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., o nahrazení souhlasu 
s vydáním předmětu úschovy 

Udělení plné moci Mgr. Martinu Heřmánkovi k zastupování statutárního 
města Liberec v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit udělení plné moci k zastupování statutárního města 
Liberec v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy vedeném u Okresního 
soudu v Liberci pod sp. zn. 17 C 197/2014. 

Termín: 11/2014
Plněno průběžně –nový kontrolní termín: 01/2015 
 

1069/2014 Zajištění dopravní obslužnosti na tramvajové lince číslo 11 mezi Libercem a 
Jabloncem nad Nisou pro rok 2015 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat člena Rady Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka o přijatých 
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závěrech rady města Liberce 
                                                                                        Termín: bez zbytečného odkladu

 
Plněno průběžně –nový kontrolní termín: 01/2015 
 

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

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

T: 11/2014
4. Nárokovat finanční prostředky na realizaci akce do rozpočtu na rok 2015  

T: 11/2014 
Bude plněno v závislosti na schváleném rozpočtu, nový kontrolní termín: 10/2015 

 
 

403/2014 Pronájem restaurace Radniční sklípek - schválení nájemce 

4. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, 
       zajistit v rozpočtu města na rok 2015 prostředky k odstranění zatékání, souvisejícího s    
       prostorem restaurace Radniční sklípek. 

T: 11/2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

569/2014 Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní 
komunikace Křižanská v k. ú. Horní Suchá u Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně 

související inženýrské činnosti a realizaci díla do rozpočtu na rok 2015  

T: 11/2014
Bude plněno v závislosti na schváleném rozpočtu, nový kontrolní termín: 10/2015 

 
 

961/2014 Vypracování revizního znaleckého posudku k určení výše majetkové újmy, 
která společnosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku 
darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy statutárnímu městu 
Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit vypracování 
revizního posudku k určení výše majetkové újmy, která společnosti Technické služby města 
Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy 
statutárnímu městu Liberec a po zpracování znaleckého posudku o tomto posudku 
vhodným způsobem informovat radu města a představenstvo společnosti Technické služby 
města Liberce, a. s..  

Termín: 11/2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

966/2014 Výměna poruchového řadiče SSZ na křižovatce LB. 09 Šaldovo nám. 
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po oboustranném podpisu příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit 

realizaci akce  

Termín: 11/2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

967/2014 Dodatek č. 2  ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro rok 2014 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014. 

T: 11/2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

975/2014 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa 

Dodatečné práce           

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit k podpisu příslušný smluvní dokument 

– dodatek č. 2 smlouvy o dílo 8/13/0073 

Termín: 11/2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

982/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova 

Dodatečné práce 2 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis 

příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 
T: 11/2014

3. zajistit financování akce z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného 
majetku  

T: 11/2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

985/2014 Sportovní areál Liberec, s. r. o. - uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě 
č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní 
areál Liberec, s. r. o. 

a) uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem 
Liberec a společností Sportovní areál Liberec, s. r. o. 

T: 30. 11. 2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

814/2014 Pracovní verze Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad 
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Nisou  

Ing. Michalovi Vereščákovi, manažerovi IPRÚ, 
 
2. prověřit připomínky k analytické části určené k prověření ve druhé fázi připomínkování 

T: 30. 11. 2014
Plněno průběžně – nový kontrolní termín: 01/2015 
 

 

 

Termín kontroly posunut na 01/2015 u usnesení:  

995/2014 
 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů - 
systém včasné intervence 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit realizaci doporučení komise dle 
důvodové zprávy.  

T: 30. 11. 2014
Prověření bude zahrnuto v plnění usnesení RM v lednu 2015 u bývalé tajemnice komise 
RM paní Hákové. 

 
72/2014 Schválení záměru - MEMORANDUM - mezi Statutárním městem Liberec a 

Libereckým krajem 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou 
integraci, 
- záměr přijetí memoranda předložen LK 

Termín: únor 2014
Nový kontrolní termín: 01/2015 

  

 
  

  

 
 

 

 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
  

226/2012 Stavebně technický stav budovy Uranu 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. vhodným způsobem informovat radu města s plánem organizace výstavby opravy  

obvodového pláště budovy Uranu 
T: 10/2012 - kontrolní

Nový kontrolní termín: 01/2015 
 

101/2014 „Oprava komunikace Rychtářská“ 

Přeložka kabelů ČEZ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2. zajistit v rozpočtu odboru správy veřejného majetku v roce 2015 na akci „Oprava 
       komunikace Rychtářská“ finanční prostředky na realizaci přeložky distribučního 
       zařízení v celkové výši 105.962,- Kč bez DPH 

T: 09/2014 – kontrolní
 

 

 

V měsíci p r o s i n c i 2014  byla evidována a kontrolována usnesení rady města takto: 
 

Splněna jsou usnesení: 
 

1020/2014 Určení postupu a způsobu vyplacení odměn při skončení funkčního období 
za roky 2010 až 2014 uvolněným členům Zastupitelstva města Liberec podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, neprodleně zajistit příslušná opatření k 
realizaci tohoto usnesení. 

 

1121/2014 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s 
účinností od 1. prosince 2014 neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Liberec a dále občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za 
výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce 
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit Zastupitelstvu města Liberec tento návrh 
ke schválení na jeho 1. zasedání dne 18. prosince 2014. 

 

466/2014 Navyšování kapacit v základních školách zřizovaných statutárním městem 
Liberec 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
zajistit v rozpočtu města na rok 2015 prostředky nutné k realizaci investičních akcí 
nezbytně nutných k navýšení kapacit základních škol dle důvodové zprávy. 

T: 31. 12. 2014
Splněno - zařazeno do rozpočtu-bude schváleno 29.1.2015 
 

1154/2014 Plánovací smlouva - Valašská ulice 

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu 
města Liberce ke schválení.   

T: 12/2014
  

1157/2014 Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem 
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Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 2.12.2014 

Mgr. Martinu Heřmánkovi, advokátu advokátní kanceláře Heřmánek & Černý advokátní 
kancelář, s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, PSČ 128 00, Praha 2,  
informovat právního zástupce společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., o tom, že věcný 
záměr dohody o částečném narovnání ze dne 2. 12. 2014  je třeba dopracovat a 
konkretizovat.  

Termín: prosinec 2014
 

1164/2014 Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec 

1. Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, projednat s jednotlivými zastupitelskými 
kluby obsazení míst ve výborech ZM a předložit návrh na obsazení výborů ZM na 
setkání předsedů klubů v úterý 16. 12. 2014. 

 
2. p. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, ve spolupráci s organizačním odd., 

připravit a předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

T: 18. 12. 2014
 

1107/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 9 - DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 9 – 
DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014, nejbližšímu jednání zastupitelstva města 
jako Informaci. 

 

1110/2014 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele (ředitelky) Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvkové organizace  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit realizaci konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.  
 

         T: neprodleně
 

1111/2014 
 

Souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel při MŠ Hvězdička 
v Liberci 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
vydat Spolku rodičů a přátel při MŠ Hvězdička v Liberci souhlas s umístěním sídla 
s úředně ověřeným podpisem primátora města.                                      

T: neprodleně
 

1112/2014 Návrh odměn ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Liberec 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat příslušné ředitele ZŠ a MŠ o usnesení RM.                                                   

T: ihned  
 

1113/2014 Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují obvody spádových 
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základních škol 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora,  
předložit obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují obvody spádových základních 
škol v Liberci, ke schválení do zastupitelstva města. 

T: neprodleně
 

1114/2014 Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit podpis smlouvy s obecně prospěšnou společností FOKUS Liberec.  

T: neprodleně
 

1115/2014 Souhlas s pronájmem vodního díla „Liberec - Růžodol I, ul. Ostašovská – 
prodloužení kanalizace (ZOO Liberec)" 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
zajistit pověření ředitele ZOO Liberec k podpisu smlouvy a informovat jej o usnesení rady 
města. 

T: ihned
 

1128/2014 Záměr Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, 
pronajmout nebytové prostory pro pobočku Krajské vědecké knihovny v 
Liberci na dobu neurčitou 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat ředitele ZŠ o usnesení rady města. 

T: ihned
 

1130/2014 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2013 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2013 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

 

T: 18. 12. 2014
 

1131/2014 Prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
 

1. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy o ubytování v jednotce nízkého 
standardu s Raichem Jiřím do 30. 6. 2015. 

 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  

Bočkovou Jiřinou, Zárubovou Věnceslavou, Hráskou Věrou, Tvrzským Jozefem, 
Kučerovou Marií, Šafaříkovou Marií, Kirykovou Justinou a Řehákovou Annou, 
náhradník: Doubková Anna. 

 
3. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby 

s Tancošem Miroslavem do 31. 12. 2016, Urbanovou Kateřinou do 31. 10. 2016 a 
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Hrabalovou Vlastou do 31. 12. 2016. 
 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby se Sládkovou Lenkou, 
náhradník: Svoboda Bohuslav. 

 
5. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací se Skřivánkovou Lucií, náhradník: 

Millerová Dana a Šugarem Janem, náhradník: Šarochová Renata. 
 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Böhmovou Zdeňkou. 
 

7. uzavřít nájemní smlouvu na byt integrační s Abdumannobovem Nurmuhammadem.  
                                                                                      

T: 12/2014
 

1132/2014 Orlí 139/5 - žádost o uzavření dohody o splátkách 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátorky, předložit dohodu o splátkách na dlužnou 
částku ve výši 35 717 Kč s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní Růženou Piskorovou, nar. 17. 
2. 1989, bytem Orlí 139/5, Liberec, do zastupitelstva města Liberec. 

T: neprodleně
 

1133/2014 Vavřincův vrch 192/5 - žádost o uzavření dohody o splátkách 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátorky, předložit dohodu o splátkách na dlužnou 
částku ve výši 20 985 Kč s lhůtou splatnosti 21 měsíců s paní Danou Bílou, nar. 8. 2. 1966, 
bytem Klášterského 254/13, Liberec, do zastupitelstva města Liberec. 

T: neprodleně
 

1134/2014 Souhlas zřizovatele s odpisem nedobytných pohledávek Divadla F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkové organizace 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 
předložit odsouhlasený odpis nedobytných pohledávek DFXŠ Liberec v souladu se 
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 85, zastupitelstvu města ke schválení.                             

T: neprodleně
 

1135/2014 Stanovisko obce k zápisu oboru základní školy pro Mateřskou školu září, 
s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení 

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat statutárního zástupce Mateřské školy září s. r. o. o usnesení RM. 
 

T: ihned
 

1124/2014 Aktualizace směrnice Oběh účetních dokladů 

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
 
1. Zveřejnit směrnici č. 8 RM Oběh účetních dokladů i se zapracovanými změnami 
2. Seznámit zaměstnance SML se směrnicí 

Termín: Ihned
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1125/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) - DOTACE statutárního města Liberec 
na rok 2014 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 9A) 
– DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 18. 12. 2014 
jako Informaci. 

 

1126/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 9B) 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 18. 12. 2014 ke schválení. 

 

1127/2014 Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok 2015 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit pravidla rozpočtového provizoria 
statutárního města Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 18. 12. 2014 ke schválení. 

 

1066/2014 Rozhodnutí zadavatele o námitkách na postup ve veřejné zakázce na 
dodavatele stavby „Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

1. informovat stěžovatele SWIETELSKY stavební, s.r.o., IČ: 480 35 599, a ostatní 
uchazeče o veřejnou zakázku „Volnočasové plochy Liberec I.“ o způsobu vypořádání 
připomínek 

T: 15. 12. 2014
 
2. připravit návrh dalšího postupu 

T: 17. 12. 2014
 

1067/2014 Rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče na postup při vyhodnocení 
veřejné zakázky na dodavatele stavby „Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit 
informování uchazečů o rozhodnutí zadavatele. 

T: 12/2014
 

1138/2014 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum 
aktivního odpočinku – Lidové sady“              

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit předmětný dodatek smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 18.12.2014 
 

1139/2014 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
"Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM" 

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

T: 18. 12. 2014
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1140/2014 Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec 

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

T: 18.12.2014
 

1141/2014 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky 
Lidové sady II.“ 

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

T: 18. 12. 2014
1108/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně
 

1109/2014 Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně
 

1123/2014 Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit 
zpracování služebnosti dle schválených usnesení.  

          T: neodkladně 
 

1147/2014 Podnět obyvatel ulic Hanácká a Vizovická v Liberci Hanychově 

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit ve smyslu 
důvodové zprávy odpověď paní Ing. Marii Svobodové, která je signatáři podnětu pověřená 
jednat ve všech záležitostech souvisejících s podnětem. 

Termín: neprodleně

 
1159/2014 Schválení plné moci při jednání s finančním úřadem a dalšími orgány 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat uvedenou plnou moc. 
 T: neprodleně  

 
1145/2014 Aktualizace Směrnice rady č. 4RM Kontrolní řád Magistrátu města Liberec 

a Pravidla kontrolní činnosti   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit Směrnici č. 4RM Kontrolní řád 
Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti, seznámit zaměstnance s uvedenou 
směrnicí. 

Termín: ihned

 
1141/2014 Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. ledna 2015, 
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navýšení počtu zaměstnanců na odboru OI 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
1. v souvislosti se změnou Organizačního řádu provést opatření pro realizaci přijatých 

usnesení,  
2. zapracovat do Organogramu funkčních míst MML schválenou změnu  
3. vydat úplné znění Organizačního řádu Magistrátu města Liberec včetně jeho příloh.  

T: do 31.12. 2014
Zahrnuto do organogramu 01/2015  

 
1144/2014 Změna organizačního řádu MML, navýšení počtu zaměstnanců na odboru 

SR od 1.1.2015 

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zapracovat do organogramu funkčních 
míst MML schválenou změnu 

T: do 31. 12. 2014
Zahrnuto do organogramu 01/2015  

742/2014 Systém radioprovozu Městské policie Liberec 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
 
- v případě kladného stanoviska Ministerstva vnitra zajistit v souladu s přijatým usnesením 
rady města Liberce zajistit připojení Městské policie Liberec do sítě Pegas a následně 
pořízení radiostanic včetně souvisejícího vybavení Tetrapol od společnosti Pramacom 
Prague spol. s.r.o., Na Pískách 1667/36, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, IČO 186 30 782 

T: 12/2014
 

 
1117/2014 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 

Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2015 

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, 
předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby 
jednotlivým konečným uživatelům. 

T: neprodleně
 

1118/2014 Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Liberec 
a Lesy ČR, s. p. 

náměstkovi primátora, uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem 
Liberec a Lesy ČR, s. p..  

T: neprodleně
 

 

1122/2014 Přidělení služebních vozidel uživatelům pro služební i soukromé účely 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit podpis příslušných dohod o užívání 
vozidel pro služební i soukromé účely. 

T:  do 10.12.2014

 
1158/2014 Zrušení veřejné zakázky na dodávky „ Otevřené město Liberec“ 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
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1. Zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení opakovaně vypsané veřejné zakázky na 

služby „Elektronické zastupitelstvo“ dle schválené zadávací dokumentace, schválené 
formy veřejné soutěže a to v souladu s předloženou důvodovou zprávou. 

Termín: neprodleně
 

1047/2014 Prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, neposkytnutí výjimky z pravidel pro 
přidělování bytů a úprava dispozic v Ubytovně nízkého standardu - 
Kateřinská 156 

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
1. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby 

s Horákovou Janou do 31. 10. 2015. 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s 

Štemberkovou Alenou, Ulvrovou Alicí, Ulrichovou Janou, Foglovou Zdeňkou a 
Bílkovou Boženou.  

 
3. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s 

Andresovou Boženou. 
 
4. informovat o neposkytnutí výjimky z pravidel pro přidělení bytů zvláštního určení 

v DPS Janáčkovou Jitku. 
 
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s Čmugrem Jakubem, náhradník: Bc. 

Barešová Romana. 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Pakostou Leopoldem, 

náhradník: Závorková Zora.  
 
7. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Bohatým Miroslavem, náhradník: 

Grundzová Anna, Pacourkovou Petrou, náhradník: Kriegler David, Lazókovou 
Veronou, Kněbortovou Anežkou a Horváthovou Janou. 

 
8. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Dufkovou Zdeňkou. 
 
9. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Kochtovou Janou a Bartošákovou 

Jindřiškou.  
 
10. uzavřít nájemní smlouvy o ubytování v jednotkách nízkého standardu s Grundzou 

Pavlem a Petikovou Monikou. 
                                                                                                                

T: 1. prosince 2014
 

630/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - IOP 09 „Otevřené město 
Liberec“ 

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
 
- zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu 
„Otevřené město“ při sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014
Požadavek na alokaci finančních prostředků byl opakovaně předán v rámci návrhu 
rozpočtu 2015 v roce 2014 i 2015. 
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Z prodloužených termínů jsou splněna usnesení: 

1037/2014 Přijetí finančního příspěvku od Všeobecné zdravotní pojišťovny na 

propagaci kampaně Den zdraví 

Ing. Pavlíně Tvrdíkové, Ph.D., zajistit podpis darovací smlouvy. 
 

  

  

 

Průběžně jsou plněna usnesení: 

 
1070/2014 Elektronické zastupitelstvo statutárního města Liberec 

1. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních 
prostředků na financování a následný provoz „Elektronické zastupitelstvo pro statutární 
město Liberec“. Finanční plnění bude zohledněno již v návrhu rozpočtu na rok 2015. 

 
Termín: 31. 12. 2014

 

V návrhu  rozpočtu zařazeno, ale rozpočet není schválen, prodloužit termín do 
31.1.2015. Nový kontrolní termín: 01/2015  
 

1144/2014 Změna organizačního řádu MML, navýšení počtu zaměstnanců na odboru 
SR od 1.1.2015 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zapracovat do návrhu rozpočtu 
SML na rok 2015 navýšení finančních prostředků na realizaci navýšeného počtu 
zaměstnanců. 

T: do 31. 12. 2014
Rozpočet není schválen, prodloužit termín do 31.1.2015,  Nový kontrolní termín: 
01/2015 

242/2014 Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ - přijetí dotace 

3. 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
Rozpočet není schválen, prodloužit termín do 31.1.2015, Nový kontrolní termín: 01/2015
 
 

1010/2014 
 
 
 
 
 

Elektronické zastupitelstvo - schválení vypsání veřejné zakázky 

1. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních 
prostředků na financování a následný provoz „Elektronické zastupitelstvo pro statutární 
město Liberec“. Finanční plnění bude zohledněno již v návrhu rozpočtu na rok 2015. 

Termín: 31. 12. 2014
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Rozpočet není schválen, prodloužit do 31.1.2015, nový kontrolní termín: 01/2015 

1158/2014 Zrušení veřejné zakázky na dodávky „ Otevřené město Liberec“ 

2. Předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky radě města ke schválení její 
výsledek. 

Termín: neprodleně

Plněno průběžně – bude dokončeno po vyhodnocení veřejné zakázky. Otevírání obálek je 
25.2.2015. Nový kontrolní termín: 02/2015 
 

  

859/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí  
dotace) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“ 

3. 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
 
Rozpočet není schválen, prodloužit do 31.1.2015, nový kontrolní termín: 01/2015 

666/2014 
 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2015  a 
rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2019 

3. náměstkovi pro ekonomiku, předložit návrh rozpočtu statutárního města Liberec a 
řízených organizací na rok 2015 rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2019  
zastupitelstvu města dne 11. 12. 2014 ke schválení. 

 
Rozpočet nebyl schválen. Navrhuji prodloužit do 28.2.2015, nový kontrolní termín: 
02/2015 
 

1062/2014 Modernizace Krajské nemocnice Liberec- jmenování zástupce města do 
Řídícího výboru projektu 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací projednat po 
ustavení orgánů města nominaci v radě města a zastupitelstvu města.           

T: 12/2014
Průběžně plněno – k projednání v orgánech města v 01/2015, nový kontrolní termín: 
02/2015 
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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
Průběžně plněno – rozpočet 2015 nebyl schválen, nový kontrolní termín: 03/2015 
 

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
 
Do doby přepracování katalogu bude sloužit odboru hlavního architekta a odboru správy 
veřejného majetku jako pomocný materiál při výběru jednotlivých prvků městského 
mobiliáře stávající katalog. 

 

Průběžně plněno – Katalog prvků městského veřejného prostoru má dva díly – Městský 
mobiliář a Drobné stavby. Oba díly obsahují několik sešitů městského mobiliáře nebo 
drobných staveb. V současné době se upravují jednotlivé sešity z části Městský mobiliář. 
Nový kontrolní termín: 06/2015 
 

 
 
 
 
 
Z prodloužených termínů jsou průběžně plněna usnesení: 
 
802/2014 Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu 

„Volnočasové plochy Liberec I.“ 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání 
a vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě 
města ke schválení. 

T: 10/2014
Průběžně plněno – probíhá opětovné hodnocení přijatých nabídek nově zvolenou 
hodnotící komisí, nový kontrolní termín: 03/2015 
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938/2014 IOP 09 - schválení vypsání veřejné zakázky - Otevřené město Liberec 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, 
 

1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže IOP 09 – „Otevřené město 
Liberec“ dle schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže 

T: neprodleně
Plněno průběžně – veřejná zakázka byla vyhlášena. Otevírání obálek bude 25.2.2015. 
Nový kontrolní termín: 02/2015 

 
2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení její 
       výsledek 

T: neprodleně
Plněno průběžně – veřejná zakázka byla vyhlášena. Vyhodnocení veřejné zakázky bude  
předloženo radě města ke schválení. Nový kontrolní termín: 02/2015 

 
 
 

 
484/2014 Skládka TKO Zlaté návrší - likvidace odpadních vod - studie 

proveditelnosti 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
projednat navržené varianty se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 
životního prostředí, Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. a správcem toku 
Povodí Labe, a.s., a vhodným způsobem informovat radu města o výsledcích jednání. 

Termín: srpen 2014
Nový kontrolní termín: 01/2015 

231/2013 Záměr založení projektu - úprava komunikací ve vnitrobloku ul. 

Jeřmanická, Vesec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po schválení v radě města nárokovat do rozpočtu finanční částku na realizaci projektu. 

T: 09/2014 - kontrolní
Nový kontrolní termín: 12/2014 

 

 

Usnesení navržená pro vypuštění ze sledování: 

1103/2014 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavby "Volnočasové plochy 
Liberec I." 

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
 

1. zajistit informování uchazečů o výsledku veřejné zakázky 
2. zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem  
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EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 01 Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924. 
T: 12/2014

Zrušeno usnesením č. 1166/2014 
 
 

359/2014 Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR 

vedoucímu odboru péče o občany, 
 
1. zajistit uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného a splnění podmínek pro čerpání a 

vyúčtování poskytnuté dotace 

T: 31.12.2014
Dotace nebyla poskytnuta 
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U všech usnesení rady města s termínem kontroly 12/2014, viz níže – nový 
kontrolní termín 01/2015. 
 
                                    
 
 
1069/2014 Zajištění dopravní obslužnosti na tramvajové lince číslo 11 mezi Libercem 

a Jabloncem nad Nisou pro rok 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Sdělení odboru správy veřejného majetku ze dne 2.9.2014 ve věci financování 
tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, 

2. Sdělení člena Rady Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka, ze dne 17.10.2014, 
3. Záznam z jednání o financování tramvajové linky č. 11 po 1.1.2015, pracovní verzi 

bez zapracování připomínek města Liberce, 
4. Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 

mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, Mgr. Milanem Vraspirem, 
advokátem, statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností DPMLJ, a. s., vést 
jednání s Libereckým krajem s cílem připravit návrh smlouvy o finanční spolupráci ve 
veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 mezi Libereckým krajem a statutárním 
městem Liberec 

Kontrolní termín: 12/2014

 
1090/2014 Napojení pozemků ul. Sousedská OPZ Sever, Liberec - styková křižovatka 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 888/2012 ze dne 6.11.2012 
 

„Napojení pozemků ul. Sousedská OPZ Sever, Liberec 
Rada města po projednání 
s c h v a l u j e 
vydání souhlasného stanoviska Statutárního města Liberce s napojením 
pozemků ul. Sousedská OPZ Sever, Liberec za podmínek zapracování nálezů 
bezpečnostního auditu do následujících stupňů projektové dokumentace 
a  u k l á d á 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zpracovat a odeslat 
investorovi, tedy společnosti Městská rozvojová, a.s. se sídlem Na Mlýnku 
743, Liberec 12, 
zastoupenou panem Ing. Františkem Hanzlíkem stanovisko dle rozhodnutí 
Rady města Liberec. 

T: neprodleně“ 

 

s c h v a l u j e  

vydání souhlasného stanoviska statutárního města Liberce s napojením pozemků ul. 
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Sousedská OPZ Sever, Liberec ve variantě stykové křižovatky dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu do Rady města Liberce, s podmínkou zapracování připomínek odboru hlavního 
architekta, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
vydat souhlasné stanovisko s napojením pozemků ul. Sousedská OPZ Sever, Liberec dle 
předloženého návrhu stykové křižovatky viz příloha č. 2 a zajistit jeho odeslání 
investorovi, tedy společnosti Městská rozvojová, a. s., se sídlem Na Mlýnku 743, Liberec 
12, zastoupené panem Ing. Františkem Hanzlíkem. 

T: 12/2014
 

1021/2014 Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 

Dodatek. č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TSML, a. s. - prodloužení 
termínu 

Sanace podzemních prostor - výjimka ze Směrnice Rady města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Prodloužení konečného termínu díla - akce „Sokolovské náměstí – oprava komunikace 
po rekonstrukci sítí“ do 31. 5. 2015, 

2. Výběr dodavatele stavebních/sanačních prací přímým oslovením společnosti TSML, a. 
s., IČ 25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8, 

3. Uzavření smlouvy na realizaci stavebních/sanačních prací mezi statutárním městem 
Liberec a společností  TSML, a. s., IČ 25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 
Liberec 8 a to na základě ustanovení Směrnice Rady města Liberce č. 3RM  (Zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec), čl. 6 (Společná ustanovení o 
zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., 
III., a IV. kategorie), bodu 6.18 (všeobecná výjimka pro radu města), 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
4. zajistit financování akce z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného 

majetku 

T: 12/2014
 

1054/2014 Žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti 
pro investora stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u 
Liberce 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost investora stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce, 
týkající se udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti, 

s c h v a l u j e  

nevyhovět žádosti a nadále postupovat dle interního předpisu pro zřizování služebností 
schváleného radou města dne 26. 8. 2014 usnesením č. 833/2014 tj. zpracování smlouvy o 
smlouvě budoucí a zaplacení zálohy ve výši ceny služebnosti, a to do 30 dnů od podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
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2. postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: 12/2014
 

1055/2014 „Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec“ výpůjčka 
pozemku na p. p. č. 1437/1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Opětovné provedení legislativních kroků s výpůjčkou pozemku ve vlastnictví města 
Liberce p.p.č. 1437/1, k. ú. Růžodol I pro realizaci projektu „Kaple Smíření - Památník 
zajateckého tábora Liberec“, a to na dobu 20 let,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

 

1. provést opětovné nezbytné legislativní kroky související s výpůjčkou pozemku ve 
vlastnictví města Liberce p. p. č. 1437/1, k. ú. Růžodol I pro realizaci projektu „Kaple 
Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec“, a to na dobu 20 let, 

T: 12/2014
 

2. předložit radě města ke schválení obdržené nabídky o výpůjčce pozemku p. p. č. 
1437/1, k. ú. Růžodol I 

T: 12/2014
 

1056/2014 „Výpůjčka nebytových prostor p. č. 1, k. ú. Liberec za účelem provozování 
galerie“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

opětovné provedení legislativních kroků s výpůjčkou Galerie U Rytíře -  výstavy 
Zapomenuté dějiny města Liberce, od 1. 1. 2015, ve vlastnictví města Liberce p. p. č. 1, k. 
ú. Liberec, 

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, provést 
opětovné nezbytné legislativní kroky související s výpůjčkou Galerie U Rytíře - 
výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce, od 1.1.2015 ve vlastnictví města Liberce 
p.p.č. 1, k. ú. Liberec 

T: 12/2014
 

1058/2014 „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací“ –  II. etapa – dodatečné práce. Zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a.s., IČ 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího 

řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“– 
II. etapa – dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušnou dodatek č.2 smlouvy o dílo 
s vítězem tohoto řízení, se společností  EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 12/2014 – kontrolní 
 

1061/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova  

Dodatečné práce 2 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – 
oblast Žitná a Ježkova – dodatečné práce 2“ a uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby:  
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 s nabídkovou 
cenou 552.711,- Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova – dodatečné práce 2“, a to vítězi řízení, 
společnosti  EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, 
zajistit podpis smluvních dokumentů a zajistit realizaci akce.  
 
                                                                                                     Kontrolní termín: 12/2014 

 

1072/2014 Dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého 
posudku Ing. Šmídy č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o určení výše 
majetkové újmy, která společnosti Technické služby města Liberce a.s. 
vznikla v důsledku u darování nemovitého majetku tvořícího hřbitovy 
statutárnímu městu Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. Šmídy 
č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o určení výše majetkové újmy, která společnosti 
Technické služby města Liberce a.s. vznikla v důsledku darování nemovitého majetku 
tvořícího hřbitovy statutárnímu městu Liberec 

u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit dopracování revizního znaleckého posudku na posouzení znaleckého posudku Ing. 
Šmídy č. 1395/50/14 ze dne 18. srpna 2014 o určení výše majetkové újmy, která 
společnosti Technické služby města Liberce, a. s., vznikla v důsledku darování nemovitého 
majetku tvořícího hřbitovy statutárnímu městu Liberec a po zpracování znaleckého 
posudku o tomto posudku vhodným způsobem informovat radu města a představenstvo 
společnosti Technické služby města Liberce, a. s. 

Termín: 12/2014
 

1074/2014 Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů 
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tzv. Stolpersteine 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost Židovské obce Liberec a vydání souhlasu s umístěním pamětních kamenů tzv. 
Stolpersteine do komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
 
písemně informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce a vydat souhlas 
s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine do komunikací ve vlastnictví 
statutárního města Liberce. 

T: 12/2014
 

1075/2014 Zapomenuté dějiny města Liberce - prodloužení termínu dočasného 
uzavření Galerie U Rytíře 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dočasné uzavření výstavy „Zapomenuté dějiny města Liberce“, která probíhá v budově 
radnice, a to prodloužení uzavření o termín od 1.12.2014 do 31.12.2014 z důvodu 
dokončení stavby radničního sklípku a kolaudace předmětné stavby, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit nezbytné kroky k dočasnému uzavření výstavy do 31.12.2014 a následně zajistit její 
opětovné otevření. 

KT: 12/2014
 

1149/2014 Zajištění dopravní obslužnosti na tramvajové lince číslo 11 mezi Libercem 
a Jabloncem nad Nisou pro rok 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Sdělení odboru správy veřejného majetku ze dne 12.11.2014 ve věci financování 
tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, 

2. Sdělení člena rady  Libereckého kraje p. Vladimíra Mastníka, ze dne 25.11.2014, 



 42

3. Záznam z jednání ze dne 5.1.2014 o financování tramvajové linky č. 11 po 1.1.2015, 
4. Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 

mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat člena rady Libereckého kraje, p. Vladimíra Mastníka, o přijatých 
závěrech rady města Liberce s cílem opakovaně vyzvat Liberecký kraj k jednání ve věci 
navrženého smluvního dokumentu za přítomnosti zástupců měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou včetně zástupců společnosti DPMLJ, a. s. 
 
       Termín: bez zbytečného odkladu 

 

1150/2014 "Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při 
silnici Vratislavická"  

Uzavření dodatku smlouvy o dílo 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, 
SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická“ se zhotovitelem - společností 
Chládek & Tintěra, a. s., IČ 62743881, Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, spočívající 
v prodloužení termínu dokončení díla o dobu mezi navrženým zahájením díla ve smlouvě 
o dílo ve výběrovém řízení a skutečným zahájením díla, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit na základě přijatého usnesení a ve spolupráci s odborem právním a veřejných 
zakázek uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, společností Chládek 
& Tintěra, a.s., IČ 62743881, Nerudova 16, 412 01 Litoměřice. 

Termín: 12/2014
 

1151/2014 Odvodnění komunikace Nad Pianovkou a zřízení chodníku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení odvodnění komunikace Nad Pianovkou v místě křižovatky se silnicí Kateřinská a 
zřízení nového chodníku v úseku od zastávky MHD Pianovka k areálu Pianovky 
(křižovatka nad Pianovkou – Kateřinská). Ve spolupráci s Krajskou  správou  silnic  
Libereckého kraje p. o., pokračovat v přípravě a realizaci předmětné akce; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
informovat KSSLK p. o. o přijatém usnesení rady města a pokračovat v přípravě a realizaci 
předmětné akce. 

                                                                                                                       T: 12/2014
 

1152/2014 Plánovací smlouva - Obslužná komunikace - Machnín, Suchá ulice 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“ a to mezi paní Ditou Dušánkovou, 
 a statutárním městem Liberec 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“    

a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, „Plánovací smlouvu“ předložit Zastupitelstvu 
města Liberce ke schválení.  

T: 12/2014
 

1155/2014 Plánovací smlouva ul. Horská 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“ a to mezi BV Development Liberec I., s.r.o., se sídlem 
Rybova 1905/25, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové a statutárním městem 
Liberec, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“  
u k l á d á 
1. Tomášovi Kyselovi náměstkovi primátora, 
 předložit „Plánovací smlouvu“ Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.   

T: 12/2014
Bod stažen. 

1156/2014 Smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných 
optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby 
„Propojení zájmových bodů T - Mobile v Liberci OK" s Ředitelstvím silnic 
a dálnic 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením následujících smluv o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ve prospěch statutárního města Liberce pro darovaný 
nemovitý majetek tvořený ochrannými optotrubkami pro umístění optických kabelů vč. 
příslušenství, vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile 
v Liberci OK“   

1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela č. 
1400/42 k. ú. Růžodol 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela 
parcela č. 632/1 k. ú. Nové Pavlovice 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela 
parcela č. 5780/1 k. ú. Liberec 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela 
parcela č. 1565/6 ,č. 1565/12, č. 1565/17 a č. 811/2 k. ú. Růžodol I, parcela č. 16/2, č. 
25/6, č. 25/8, č. 39/8, č. 1613/10 a č. 1613/14 k. ú. Františkov u Liberce   

a  u k l á d á  

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit Zastupitelstvu města Liberce ke 
schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ve prospěch statutárního města Liberce pro darovaný nemovitý majetek 
tvořený ochrannými optotrubkami pro umístění optických kabelů vč. příslušenství, 
vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“  

T: 12/2014
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87/2013 Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekty dle žádostí o dotaci na 
obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 uplatněných 
v rámci dotačního titulu č. 2   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit realizaci dle podmínek 
poskytovatele dotace pro akce: 

 
1. Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu 
2. Horská - oprava sesuvu u gabionové zdi 
3. Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou 
4. Oprava sesuvu - ul. Mařanova 
5. Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá 
6. Oprava havárie místní komunikace Pekárkova 
7. Kadlická oprava podemleté komunikace 
8. Oprava opěrné zdi a odvodnění  místní komunikace, ul. Na Výběžku 
9. Oprava komunikace Na Rozhraní 
10. Fibichova – poškozený povrch chodníku 
11. Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
12. Polední – poškození krajnice a propustku 
13. Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
14. Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 

KT: 12/2014
 

99/2014 Žádost o částečné odpuštění ceny věcného břemene (služebnosti) pro 
stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro Jindru a Vladislava Baranovi, 
bytem Zelenky-Hajského 1826/1, 130 00 Praha 3, investory vodovodní a 
kanalizační přípojky 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijatým usnesením požadovat po Jindře a Vladislavovi Baranových, bytem 
Zelenky-Hajského 1826/1, 130 00 Praha 3, úhradu 1.000,- Kč za uzavření věcného 
břemene (služebnosti) pro tuto akci. 

Termín: 12/2014
 

136/2014 Zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných optotrubek 
pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení 
zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek pro úspěšnou realizaci akce 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi společností 
VYDIS, a.s., Statutárním městem Liberec a ostatními vlastníky dotčených pozemků.  

KT: 12/2014
 

505/2014 Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a Ježkova 

Výběr technického dozoru investora 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
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1. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce. 

KT: prosinec 2014
 

506/2014 „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ 

Výběr zhotovitele stavby 

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit uzavření příslušného 

smluvního dokumentu s vítězným uchazečem a zajistit realizaci akce.  

                                          Termín: prosinec 2014 
 

565/2014 Rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcemi NN 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajištění oboustranného podpisu 

příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

Termín: 12/2014
 

963/2014 Stavebně technický průzkum budovy krematoria 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: 
 

2. nárokovat z rozpočtu města prostředky na opravu pláště střechy budovy krematoria  

T: 12/2014
 

969/2014 Dodatek č. 16 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 ve 
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 16 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. po podpisu Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 
linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem 
Liberec. 

              T: 12/2014
  

 

970/2014 Změna usnesení - návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové 
osobní dopravě pro rok 2015 mezi Libereckým krajem a statutárním 
městem Liberec 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:  

 

1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis 
Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi 
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem,  



 46

T: 12/2014 
 

983/2014 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,  
 
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Juraje Sukoviče a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Burianova ul.. 

        Termín: prosinec 2014
 

1001/2014 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  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města 
ke schválení a zařadit do návrhu rozpočtu odboru péče o občany pro rok 2015 částku ve 
výši 669.500,- Kč.  

T: prosinec 2014
 

909/2014 Rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcemi NN 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajištění oboustranného podpisu 
příslušného smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

Termín: 12/2014 
 

856/2014 „Zapomenuté dějiny města Liberce“ 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. provést nezbytné legislativní kroky související se změnou provozovatele výstavy 
Zapomenuté dějiny města Liberce, 

Termín: 12/2014
 
2. projednat s p. Lubomírem Poppem, vedoucím oddělení krizového řízení, řešení 
sloučení provozování výstavy Zapomenuté dějiny města Liberce a prohlídek Libereckého 
podzemí a  návrh řešení předložit Radě města Liberce ke schválení, 

 Termín: 12/2014
 
  

727/2014 Záměr revitalizace území kolem vodní nádrže Harcov  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
3. Vypořádat připomínky občanů a zajistit jejich zapracování do studie. Zajistit projednání 
studie se všemi dotčenými stranami, především se státním podnikem Povodím Labe. 



 47

T: prosinec 2014
 

737/2014 Návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě 
pro rok 2015 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec           

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek administraci a podpis 
Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 mezi 
Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, 

  T: 12/2014
 
2. předložit do rady města návrh dodatku 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: 12/ 2014
  

742/2014 Systém radioprovozu Městské policie Liberec 

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
 

- v případě kladného stanoviska Ministerstva vnitra zajistit v souladu s přijatým usnesením 
rady města Liberce zajistit připojení Městské policie Liberec do sítě Pegas a následně 
pořízení radiostanic včetně souvisejícího vybavení Tetrapol od společnosti Pramacom 
Prague spol. s.r.o., Na Pískách 1667/36, Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, IČO 186 30 782, 

T: 12/2014,
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
- ve spolupráci s Městskou policií Liberec a Sportovním areálem Ještěd a.s., zajistit úpravu 
anténních systémů stávajícího systému Tetra, 

KT: 12/2014. 
 

1021/2014 Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 

Dodatek. č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TSML, a. s. - prodloužení 
termínu 

Sanace podzemních prostor - výjimka ze Směrnice Rady města Liberce 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

 

4. zajistit financování akce z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného 
majetku 

T: 12/2014
1022/2014 Zapomenuté dějiny města Liberce - dočasné uzavření 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
zajistit nezbytné kroky k dočasnému uzavření výstavy do 30.11.2014 a následně zajistit její 
opětovné otevření. 

T: průběžně 
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